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RESUMO 

 

O uso de sistemas computacionais em projetos de obras de reforço de solo por 

grampeamento (solo grampeado) vem se tornando cada vez mais presentes nos 

escritórios. Este trabalho visa apresentar uma abordagem sequencial para uso destas 

ferramentas como peça auxiliar ou efetiva nos estudos e projetos destas obras. O sistema 

escolhido para aplicação foi o GeoStudio 2007 (GeoSlope, 2007), módulos Sigma e 

Slope. Um projeto de reforço em solo grampeado executado na duplicação da rodovia 

Fernão Dias, BR 381 Belo Horizonte – São Paulo foi avaliado. Os resultados do estudo 

mostraram o quanto eficiente e simples pode ser o uso de sistemas computacionais 

como ferramentas de apoio. Os resultados ratificaram a boa qualidade do projeto 

desenvolvido naquela época por método convencional.  
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ABSTRACT 

 

The use of computational systems in design of reinforced soil (soil nailing) is becoming 

increasingly present in the engineering offices. This paper presents a sequential 

approach to using these tools as support in studies and designs of these structures. 

GeoStudio 2007 (modules Sigma and Slope) was the computational system chosen for 

implementation. A project of soil nailing performed in the Fernão Dias highway (BR 

381 Belo Horizonte - São Paulo) was evaluated. The results of the study showed how 

effective and simple can be the use of computing systems as support tools. These results 

confirm the good quality of the project developed at that time by the conventional 

method. 
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α           Coeficiente de interface 

β  Inclinação do talude 

β1   Fator de ajuste para cálculo do módulo de deformabilidade; 

γ  Peso específico do solo 

γs Coeficiente de minoração 

δ'          Ângulo de atrito da interface 

λ1         Fator de carga 

λ1
*        Fator de carga para solo 

ν Coeficiente de Poisson 

σ’         Tensão efetiva 

σc        Tensão confinante 

σe           Tensão de uso do aço 

σn        Tensão normal aplicada ao grampo 

τ τr Resistência ao cisalhamento ao longo da superfície de ruptura 

Øaço      Diâmetro do aço 

Øfuro        Diâmetro do furo 

Φ’        Ângulo de atrito interno 

χ   Fator de correção da coesão aparente 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O solo grampeado, também conhecido como solo pregado (“soil nailing” em 

inglês ou “sol clouté” em francês) é uma técnica de estabilização de taludes naturais ou 

de aumento da segurança em escavações de maciços cujas condições da região 

adjacente às mesmas são susceptíveis às instabilidades. A técnica consiste na inserção 

de barras de aço ou de fibras sintéticas (com resistência a tração equivalentes a do aço) 

nos taludes de solos naturais (horizontalmente ou subhorizontalmente) e ou em taludes 

adjacentes às escavações que são susceptíveis às instabilidades. 

Nestes casos, a instalação dos grampos se faz em função do alívio das tensões no 

solo, oriundas das escavações, que passam a gerar deslocamentos horizontais nos 

taludes adjacentes às mesmas. 

Os diversos métodos de dimensionamento de taludes grampeados abordam 

enfoques conceituais diferentes quanto à fenomenologia de funcionamento, porém, os 

principais métodos têm como base de dimensionamento as análises por equilíbrio 

limite. 

  O objetivo deste estudo tem como foco analisar o comportamento tensão-

deformação dos taludes em solo grampeado executados na obra de Duplicação da Br-

381 – Lote 21. Este estudo foi desenvolvido por meio do sistema computacional 

GeoStudio 2007, módulos Sigma e Slope. O módulo Slope permite fazer o estudo de 

estabilidade por equilíbrio limite. O módulo Sigma permite o desenvolvimento de 

estudos tensão deformação em condições de estado plano e axissimétrico. O estudo será 

feito com o acoplamento dos módulos Slope e Sigma permitidos no sistema GeoStudio 

2007, o que possibilita fazer o estudo de estabilidade por equilíbrio local com base no 

estado de tensão quantificado no módulo Sigma, nas bases das fatias. Os subsídios 

obtidos com o estudo numérico serviram de base para avaliação comparativa dos 

resultados aqui obtidos com o Projeto Básico e Projeto Executivo da referida obra. 

O consórcio da obra elaborou um trabalho de pesquisas e estudos geotécnicos 

enriquecidos com ensaios de laboratório e de campo tais como: sondagens SPT; coleta 

de amostras indeformadas e ensaios das mesmas; ensaios de eletrorresistividade dos 
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cortes; acompanhamento do lençol freático com a utilização de piezômetros; e outros 

mais corriqueiros que serviram de sustentação para a elaboração do Projeto Básico que 

utilizou o Método de Bishop Simplificado. 

O Projeto Executivo elaborado pela projetista teve como base de sustentação da 

sua elaboração, o trabalho de pesquisas e estudos geotécnicos previamente elaborados 

pelo consórcio CAB-ENGESOLO, contratados pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de Minas Gerais.  

Espera-se que as conclusões dessas análises possam gerar projetos menos 

conservadores e abrir horizontes a novas pesquisas para a utilização do solo grampeado. 

O Capítulo II apresenta a metodologia de uso do solo grampeado, com a revisão 

bibliográfica, no qual aborda o histórico e desenvolvimento deste uso; método 

construtivo; controle executivo; aplicações com Muros Atirantados; Terra Armada e 

Cortinas Atirantadas; Análises para Projetos; Métodos de Análises e Efeitos dos 

Grampos e Casos de Obras. 

O Capítulo III descreve o histórico do estudo de caso e apresenta os ensaios 

realizados e os estudos necessários para o levantamento dos parâmetros a serem 

abordados na metodologia computacional contida no módulo Slope do sistema 

computacional GeoStudio 2007, que permite o estudo da estabilidade por equilíbrio 

limite. 

O Capítulo IV objetiva descrever a influência dos parâmetros geométricos e da 

metodologia empregada nas análises de tensões deformações através do módulo Sigma 

do sistema computacional GeoStudio 2007, utilizado nas análises das tensões 

deformações dos maciços em condições de estado plano e axissimétrico. 

O Capítulo V expressa as considerações, conclusões e sugestões para novos 

campos de pesquisas.  
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CAPÍTULO 2 

 

SOLO GRAMPEADO - UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA, DEFINIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 - Origem do solo grampeado 

 

A fundamentação básica do solo grampeado está de acordo com a técnica 

desenvolvida pelo professor Landislaw Von Rabcewicz em 1945, para otimização 

de avanço de escavações em túneis rochosos. Esta técnica foi denominada NATM 

(“New Austrian Tunneling Method”) e é muito empregada na Engenharia de 

Minas (Figura 2.1). O método NATM baseia-se na aplicação de um suporte 

flexível, que admite a ocorrência de deformação plástica do terreno no entorno da 

escavação reforçada por chumbadores. Após a escavação, a região que fica 

submetida aos esforços gerados pelo peso dos materiais e tensões confinantes é 

estabilizada pela inserção radial de grampos na zona plastificada, com posterior 

aplicação de concreto projetado. O concreto projetado é aplicado com o uso de 

tela metálica ou de fibras de aço (adicionadas ao concreto) com espessura variável 

(entre 10 e 30 cm). A inserção desses grampos pode ser executada à percussão ou 

com roto percussão e posterior preenchimento de calda de cimento por injeção. 

Esse novo método difere do método convencional de execução de túneis, onde os 

deslocamentos dos solos adjacentes às escavações são contidos por sistemas de 

contenções rígidos, que além de mobilizarem esforços muito maiores, são mais 

onerosos (Figura 2.1a). De acordo com Ortigão e Sayão (1999), uma escavação de 

solo grampeado está para a execução de túneis com revestimento flexível da 

mesma forma que a solução convencional de túneis se compara a uma cortina 

ancorada. 

Alicerçada nesta técnica, foram realizadas experiências em materiais 

menos resistentes que a rocha sã, até chegar a solos (siltes, areias e pedregulhos), 

onde se deu a denominação de solo grampeado ou pregado (“soil nailing” em 

inglês ou “clouage du sol” em francês). 
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Uma das primeiras utilizações dessa técnica foi na França, em 1972, pela 

empresa Bouygues, com experiência adquirida no NATM, e em consórcio com a 

Soletanche, aplicou o sistema “soil nailing” para um talude ferroviário próximo à 

Versailles. O talude era constituído por arenitos com inclinação de 70o e área total 

de 12.000m2 (Zirlis, 1988). 

Na antiga Alemanha Ocidental a introdução do solo grampeado se deu em 

1975, com apoio de uma associação dirigida pela empresa Karl Bauer AG, pela 

Universidade Karlsruhe e pelo Ministério de Pesquisa e Tecnologia. O estudo se 

deu por meio de um programa de análise de 8 modelos em escala real durante 4 

anos. 

No Brasil, o solo grampeado foi introduzido em 1983. Esta tecnologia foi 

utilizada em solos saprolíticos, com altura de 26m, no estado do Rio de Janeiro 

(Zirlis, 1988). A facilidade com que os engenheiros brasileiros absorveram esta 

técnica se deve à grande familiaridade com as cortinas ancoradas, introduzidas no 

país em 1957 (Nunes e Veloso, 1963). 

Com efeito, milhares de cortinas atirantadas foram executados no Brasil 

com sucesso, em sistema descendente com escavações variando de 1 a 2m, pari 

passu com execução das ancoragens (Hunt e Nunes, citado em Hachich, 2003). 

Em contra partida, contribuiu também a experiência com o uso de grampeamento 

de abóbadas de túneis construídos pelo método NATM, tanto nas obras do 

Sistema Cantareira (SABESP, São Paulo) quanto na Ferrovia do Aço em Minas 

Gerais. 

 

Figura 2.1 – Técnicas de execução de túneis com revestimento rígido (a) e flexível 

(b) (reproduzido de Ortigão e Sayão, 1999). 
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2.2 - Descrição da Técnica 

 

 Trata-se de uma técnica eficaz no que se refere ao reforço de solo “in situ” 

resultante de processos de escavações ou em taludes naturais. A execução do solo 

grampeado consiste na inserção de elementos passivos semi-rígidos, resistentes à 

flexão composta, aos quais são denominados de grampos. Os mesmos podem ser 

barras ou tubos de aço, cantoneiras de aço, barras sintéticas com resistência típica 

do aço, cilíndrica ou retangular, micro estacas ou em casos particulares estacas. A 

inserção no maciço destes elementos tanto em taludes naturais ou em taludes 

previamente escavados pode ser executada horizontalmente ou 

subhorizontalmente, de forma a introduzir esforços resistentes de tração e 

cisalhamento (Ortigão e outros, 1993) e de forma secundária, momentos fletores. 

O solo natural adjacente à escavação é reforçado de modo a manter-se sem 

suporte a profundidades que exigiriam, normalmente, a instalação de cortinas de 

estacas ou paredes moldadas, ancoradas ou escoradas. O objetivo é reduzir os 

deslocamentos do maciço de solo em função do acréscimo de forças internas 

contrárias ao sistema natural de acomodação da massa (Silva e outros, 2001). A 

descompressão progressiva do solo em função do princípio de ruptura de um 

maciço ou das respectivas fases de escavação promove deslocamentos laterais nos 

mesmos, de forma a induzir forças internas aplicadas ao sistema solo-reforço. 

Estas induções foram comprovadas através de instrumentação de campo realizada 

por Unterreiner e outros (1995). 

 O emprego de técnicas de reforço de solos para a estabilização de taludes e 

escavações apresenta-se em expansão em todo o mundo. Dentre estas técnicas, a 

de solo grampeado tem cada vez mais ganhado aceitação no âmbito da engenharia 

geotécnica brasileira. Isso se deve principalmente ao seu baixo custo, versatilidade 

de se adaptar a geometrias variadas, alta velocidade de execução, aplicação em 

solos inconsistentes com presença de nível d’água (Solotrat, 2010). 

De forma geral, o comportamento de um sistema de reforço de solo 

depende da geração dos esforços nas inclusões. A Tabela 2.1 fornece um esquema 

mostrando os esforços considerados em cada sistema de reforço (Schlosser, 1982). 

A aplicação e objetivo de alguns métodos são sintetizados na Tabela 2.2 (Gässler, 

1990) e ilustrados pela Figura 2.2 (Dringenberg e Craizer, 1992).  
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Figura 2.2 – Aplicação de sistemas de reforço de solo (Dringenberg e Craizer, 

1992). 
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Tabela 2.1 – Tipo de solicitação em reforço (Schlosser, 1982). 

Solicitação 

Sistema de reforço 

Terra 

Armada 

Solo 

Grampeado 

Micro - 

Estacas 

Colunas de 

Brita 

Tração Sim Sim Sim  

Compressão   Sim Sim 

Cisalhamento  Sim  Sim 

Flexão  Sim Sim  

 

Tabela 2.2 – Aplicações e objetivos de um sistema de reforço (Gässler, 1990). 

Aplicações e objetivos 

Reforço 

Grampos 
Micro - 

Estacas 

Coluna de 

Brita 

Aumentar a capacidade de suporte de um 

solo da fundação 
 3 3 

Estabilização (natural) de taludes 2 2 1 

Estabilização durante escavações 3 1  

Redução de recalques  2 3 

Obs.: 1= Pouco eficaz; 2 = Razoavelmente eficaz; 3 = Muito eficaz 

 

A aplicação do solo grampeado tem sido utilizada tanto em taludes 

naturais como em taludes previamente escavados, quando estes estão adjacentes à 

escavação são susceptíveis às instabilidades. Desse modo, utiliza-se o reforço de 
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forma a manter o talude estável sem a necessidade de adotar sistemas mais 

convencionais de contenção, tais como: muros de arrimos, cortinas de estacas, 

cortinas atirantadas ou escoradas. Assim sendo, a técnica de solo grampeado é 

indicada para contenção dos taludes adjacentes às escavações e de estabilização de 

taludes naturais (Figura 2.3). 

 

 
(a) Estabilização de taludes naturais – mobilização de cisalhamento. 

 
(b) Escavações, mobilização de tração, podendo haver contribuição de cisalhamento. 

Figura 2.3 – Aplicações do solo grampeado (Ortigão, 1993). 

 

Nestes casos, a inserção dos grampos no maciço se faz, à medida que 

ocorre cada etapa da escavação. No primeiro caso (Figura 2.3a), este autor 
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considera que movimentos de acomodação e rastejo da encosta também 

mobilizariam esforços de tração nos grampos. 

 

2.3 - Método Construtivo 

 

2.3.1 – Escavação 

 

A estruturação de um maciço utilizando a técnica de solo grampeado é 

realizada em fases sucessivas de corte de camada de solo e execução da 1a linha de 

grampos (processo descendente). Caso o talude já esteja escavado e tenha uma 

coesão mínima que garanta a sua estabilidade, pode se executar o grampeamento 

de baixo para cima (processo ascendente). 

O que define a altura destas etapas de escavações é o tipo do terreno e a 

inclinação do talude. O processo deve permanecer estável durante toda a fase de 

escavação, da inserção dos grampos e da aplicação do revestimento em concreto 

projetado. 

Os solos argilosos e arenosos devem apresentar uma coesão efetiva 

mínima de 10kPa para permanecer estável durante o processo de escavação e 

grampeamento. Para as areias puras úmidas, devido ao efeito de sucção, pode ser 

empregada a técnica de solo grampeado, excluindo-se somente as areias secas sem 

qualquer cimentação entre os grãos ou solos argilosos muito moles (Ortigão, Zirlis 

e Palmeira, 1993). 

A Tabela 2.3 descreve valores típicos de alturas de escavação para 

diferentes tipos de solos, apresentadas por Gässler (1990) e Clouterre (1991). 

 

Tabela 2.3 – Tipos de solos e alturas de escavação (Springer, 2006). 

Solo Altura de escavação em cortes verticais (m) 

Silte 1,2 a 2,0 

Argila 1,5 (normalmente adensado); 2,5 (pré-adensado). 

Areia 1,2 (medianamente densa com cimentação); 1,5 (densa com 

cimentação); 2,0 (cimentada). 

Pedregulho 0,5 (com coesão aparente); 1,5 (cimentada) 
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O processo de estabilização nos taludes é realizado respectivamente, na 

escavação, perfurações do solo, inserção dos grampos e revestimento da face do 

talude, como ilustram as Figuras 2.4 e 2.5. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Construção de estrutura em solo grampeado em escavações com 

equipamentos mecânicos (ilustrações de Clouterre, 1991; fotos Sayão, 2007). 
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Figura 2.5 – Construção de estrutura em solo grampeado em escavações com 

equipamentos manuais (Zirlis, 1999) citado em Lima, 2007. 

 

2.3.2– Construção dos Grampos 

 

Na maioria dos casos os grampos são moldados “in loco” pelo sistema de 

perfuração, instalação do mesmo e injeção de calda de cimento. A técnica 

percussão é similar à de infilagem utilizadas pelas construtoras de túneis NATM 

em solo, visando inserir um reforço no maciço.  

 

► Grampo cravado 

 

O grampo cravado é feito com o uso de martelo pneumático, o que acelera 

em muito o processo construtivo, porém, a resistência ao cisalhamento do contato 

solo-grampo no geral é pequena (alcançando valores entre 30 e 40kPa para os 

solos arenosos). 

A técnica de cravação de tubo metálico a percussão, seguida de injeção de 

calda de cimento pela ponta sob alta pressão (superior a 20MPa), foi desenvolvida 

na França (Louis, 1981). Os muros executados com essa técnica foram 

denominados na França de “Hurpinoise” em homenagem a Hurpin (mentor do 

desenvolvimento desse método; Figura 2.6). 
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Figura 2.6 – Cravação dos grampos pelo processo de Hurpinoise. 

 

 A empresa Dywidag Gmbh, desenvolveu um processo similar denominado 

“TITAN”, como apresentado na Figura 2.7, que consta de um tubo de aço 

ranhurado dispondo de coroa adiamantada na ponta, que é inserido por roto 

percussão no maciço. Utiliza-se a água e o ar como fluido de perfuração nesse 

processo, com posterior injeção de calda de cimento. 

 

 

Figura 2.7 – Processo Titan (Dywidag) de instalação do reforço. 

 

 A técnica mais usual é similar à execução de ancoragem, onde se perfura o 

talude com Ø 100 mm, logo após faz-se a inserção dos grampos (barras de aço, 

normalmente destinadas ao concreto armado). Os diâmetros das barras, 

usualmente, variam entre 15 e 32 mm. Depois de inseridas as barras, faz-se a 

injeção de calda de cimento com pressões inferiores a 100kPa.  

 Na Europa, os grampos mais usuais, são os de aço Dywidag ou Gewi 

(Tabela 2.4); na América do Norte, os mais usuais são os grampos com 

numeração comercial (Tabela 2.5); já no Brasil, os grampos geralmente são de aço 

(CA 50; ST85-105, Dywidag) sintetizados na Tabela 2.6. 
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Tabela 2.4 – Dimensões e propriedades típicas de grampos injetados em obras na 

Europa (Bruce e Jewell, 1987). 

 
Øaço 

(mm) 
Tensão mínima de 

escoamento (N/mm2) 
Tensão limite de 

escoamento (N/mm2) 

 
DYWIDAG 

26,5 
32,0 
36,0 

 
835 

 
1030 

 
DYWIDAG 

26,5 
32,0 
36,0 

 
1080 

 
1230 

 
 

GEWI 

22,0 
25,0 
28,0 
40,0 

 
 

420 

 
 

500 

 

Tabela 2.5 – Dimensões e propriedades típicas de grampos injetados em obras na 

América do Norte (Bruce e Jewell, 1987). 

Número de designação da barra Øaço Peso em kgf/m2 
Polegadas (inches) mm 

5 
6 
7 

8* 
9* 

10* 
11* 
14* 
18* 

0,63 
0,75 
0,88 
1,00 
1,13 
1,25 
1,38 
1,75 
2,26 

15,9 
19,1 
22,2 
25,4 
28,7 
31,8 
35,0 
44,5 
57,2 

1,55 
2,24 
3,05 
3,98 
5,07 
6,41 
7,92 
11,4 
20,3 

* Mais utilizados     Tensão de escoamento = 415 N/mm2 
 

Tabela 2.6 – Tipos de aço utilizados no Brasil (Ortigão e Sayão, 1999). 

Tipo de Aço Tipo de Seção Øaço (mm) 

Dywidag Gewi ST 50/55 Plena 

 
32 

Dywidag ST 75/105 

CA 50 
Reduzida com rosca 25/32 

 25/32 

Rocsolo ST 75/85 Plena 22/25/28/38/41 
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►Grampo Injetado 

 

 Os mesmos são feitos por meio de pré-furos (simples ou duplos) nos 

taludes, inserção dos grampos com posterior injeção de calda de cimento aditivada 

ou não com expansor. A injeção pode ser do tipo Manchete ou por gravidade, 

inserindo uma “agulha” (tubo de PVC semi-rígido, Figura 2.8), para que a calda 

encha o furo de forma ascendente.  

 

Figura 2.8 – Ilustração da “agulha” de PVC (Sayão, 2007). 

 

 O pré-furo simples pode ser feito com equipamento manual (trado) ou 

equipamento mecânico (perfuratriz tipo sonda, Crawlair, Wagondrill, dentre 

outras), podendo haver ou não necessidade de revestimento de suas paredes. Já os 

pré-furos duplos, são feitos com sondas rotativas combinadas ou não com a 

técnica de percussão. Os pesos destes equipamentos variam de 50 a 1000kgf e são 

de fácil manejo e transporte para a operação em qualquer talude. As perfurações 

variam de 75 a 200 mm de diâmetro, com profundidade máxima de 25m. 

 Após a execução dos pré-furos, faz-se a limpeza dos mesmos com jatos de 

ar e/ou água. Zirlis e Pita (2000) aconselham que a calda de cimento para injeção 

tenha fator água/cimento (A/C) de 0,5 em peso, em misturador mecânico de alta 

rotação (Figura 2.9). Estes autores acrescentam ainda que as re-injeções de caldas 

nos furos (segunda fase da injeção), só sejam feitas após um período mínimo de 

cura de doze horas da primeira injeção (Figura 2.10). 
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Figura 2.9 – Misturador mecânico de alta rotação. 

 

 
 

 
Nota: pressões em bar (1bar=100kPa) 

Figura 2.10 – Fases de injeção dos grampos (Pitta e outros, 2003). 

 

 Concluindo-se os serviços de limpeza dos furos inserem-se os grampos 

com os espaçadores de proteção (Figura 2.11). Sucessivamente faz-se a injeção de 

calda de cimento (Figura 2.12), como já descrito anteriormente, sendo que quando 

as caldas forem feitas com bombas é sugerido não utilizar pressões superiores a 

0,5MPa. Adjacente ao grampo instala-se um ou mais tubos para re-injeção de 
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calda variando de 0,8 a 1,5cm de diâmetro com válvulas de manchete, espaçadas a 

cada 50 cm até 150 cm do início do furo. O número de tubos a serem instalados 

adjacentes ao grampo se dá em função do número de injeções previstas para cada 

furo, ou seja, instala-se um tubo pra cada fase de injeção. Com este procedimento, 

além de ser mais eficiente o preenchimento das fissuras deixadas pela exsudação 

da calda de cimento, promove um melhor adensamento e ancoragem do grampo 

no maciço. 

 

 

Figura 2.11 – Ilustração de espaçadores (Sayão, 2007). 

 

 

Figura 2.12 – Ilustração de injeção com controle de pressão (Sayão, 2007). 
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 A Figura 2.13 ilustra os tipos de cabeças de grampos: a – Cabeça do 

Grampo com rosca, placa e porca; b – Cabeça do Grampo em nichos; c – Cabeça 

do Grampo com dobra. 

 

 

Figura 2.13 – Ilustração de tipos de cabeças de grampos (Sayão, 2007). 

 

2.3.3 – Geometria e Arranjo dos Grampos 

 

A altura e inclinação da face do talude (a ser tratado), o tipo de grampo 

(injetado ou cravado) e a resistência ao arrancamento (qs), são fatores 

determinantes para o dimensionamento do comprimento e espaçamentos dos 

grampos tanto horizontal como vertical. As condições geoambientais também 

podem influenciar o dimensionamento e no tipo de tratamento dos grampos desde 

que os mesmos interfiram diretamente em suas características mecânicas. Um 
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procedimento que vem sendo adotado é o de aplicar os mesmos procedimentos 

sugeridos para cortinas atirantadas, conforme NBR5629 (Execução de Tirantes no 

Solo). 

Usualmente, os grampos são dispostos em linhas, ligeiramente inclinados 

com a horizontal, embora quando os mesmos são dispostos horizontalmente, eles 

absorvem melhor os deslocamentos laterais do maciço, mesmo que em tese a 

técnica de solo grampeado admita inclinações entre 5 e 15o com a horizontal. “São 

posicionados no maciço através da execução de um pré-furo (em geral de 70 a 

120mm de diâmetro) e posterior injeção do grampo adicionando nata de cimento 

(relação água-cimento em torno de 0,4 a 0,5:1,0) ou argamassa na perfuração 

preexistente. A calda de injeção deverá atender ao projeto, não contendo cimentos 

agressivos aos grampos. Como fluido de perfuração e limpeza do furo, poderá ser 

utilizado água, ar, ou nenhum deles em se optando por trados helicoidais. O 

sistema mais comum é aquele com a utilização do ar comprimido, que também 

será utilizado no concreto projetado” Lima (2002).  

Nos projetos de contenção de maciço em solo grampeado, recomenda-se 

que os grampos sejam do mesmo diâmetro, extensão e inclinação em relação a 

horizontal, salvo se houver obstáculos, como por exemplo: fundações, redes 

subterrâneas, oleodutos, etc. Nestes casos, inclinações e comprimentos podem 

sofrer alterações. 

Valores típicos de parâmetros geométricos de grampos são caracterizados 

na Tabela 2.7, para taludes verticais com superfície de topo horizontal. 

 

Tabela 2.7 – Estruturas com face vertical e topo horizontal (Clouterre, 1991). 

Resistência à tração 120 a 200kN 100 a 600kN 

Parâmetros Espaçamento entre grampos 

Reduzidos (1) Elevados (2) 

Comprimento do grampo 0,5 a 0,7H 0,8 a 1,2H 

Número de grampos por m2 de face 1 a 2 0,15 a 0,4 

Perímetro do grampo 150 a 200 mm 200 a 600 mm 

(1) Grampos cravados ou injetados de pequenos diâmetros. 
      (2) Grampos injetados com grandes diâmetros. 
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As Figuras 2.14 (a), (b) e (c) ilustram alguns tipos de grampos utilizados 

em obras de estabilização com a técnica de solo grampeado. 

 
a) Barras de grampos rosqueados ocos (Aschenbroich, 2005; citado em FHWA, 2006). 

 

 
b) Grampo – Parafusos cravados por rotação (Sayão, 2007). 

 

 
c) Tipos de grampos: (c 1) barra estriada; (c 2) tubo serrilhado e (c 3) barra lisa (Henriques Jr., 

2007). 

Figura 2.14 – Tipos de grampos. 
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2.3.4 - Paramento de Proteção de Face 

 

O paramento de proteção de face se faz necessário, devido à 

susceptibilidade de erosões dos taludes, bem como de deslizamentos superficiais 

localizados causados pela pluviosidade local e demais intempéries naturais. 

Embora o mais usual na execução do paramento de proteção de face seja o 

emprego do concreto projetado com malha de tela soldada, podem ser utilizadas 

estruturas pré-moldadas de concreto, em função da estética pretendida (Figura 

2.15), sendo que Pinto e Silveira (2001) admitiram a possibilidade de utilização de 

revestimento vegetal para taludes com inclinação maiores ou iguais a 45o (Pinto, 

2002). 

 

 

Figura 2.15 – Revestimento da parede de solo grampeado (Ingold, 2000). 

 

A França foi a primeira a voltar a atenção para a industrialização de pré-

moldados para paramento de proteção de face (Clouterre, 1991). Como ilustrado 

na Figura 2.16, um sistema de escavação e poço circular de forma descendente 

com a utilização de painéis metálicos e grampos de ancoragem foi apresentado 

por Mitchel e Villet (1987). A utilização de placas pré-moldadas foi citada por 

Alston e Crowe (1993). A Figura 2.17 mostra a utilização de placas pré-moldadas 

em solo residual no trabalho de Sigourney (1996); citado em Pinto, 2002. 

 



 21

 

Figura 2.16 – Suporte circular usando solo grampeado (Mitchell e Villet, 1987). 

 

 

Figura 2.17 – Placas pré-moldadas em talude de solo residual (Sigourney, 1996). 

 

Como já descrito anteriormente, o mais usual é o uso de concreto 

projetado no paramento de proteção de face de talude de solo, sendo que 

geralmente o mesmo é executado por meio de jateamento de concreto sobre a tela 

soldada, capaz de resistir aos esforços gerados pelas tensões causadas pelas 
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dilatações térmicas do concreto, sendo que a espessura do mesmo varia entre 5,0 e 

15,0cm. O concreto é aplicado em toda a face do talude. Nas obras de menor porte 

usa-se o concreto projetado por via seca, devido à praticidade de operação, pois os 

serviços podem ser interrompidos e reiniciados sem perda de material e de tempo 

com a limpeza do equipamento. Já nas obras de maior porte emprega-se o 

concreto projetado por via úmida, para os casos de aplicações de volumes maiores 

que 5,0m3, sendo que a aplicação deve ser feita initerrupidamente visando evitar a 

limpeza obrigatória do equipamento a cada interrupção (Geo-Rio, 1999; citado em 

Springer, 2006). Observou-se, porém, que a perda por reflexão do concreto 

projetado por via seca é 40% maior que o aplicado por via úmida. 

Face à elevada força de projeção do concreto, tem-se uma ótima 

compactação do mesmo, o que garante uma alta resistência estrutural e um 

adensamento da camada superficial do talude e uma eficiente colagem (Geo-Rio, 

1999; citado em Springer, 2006).  

O concreto é composto de areia média, pedrisco e cimento, sem adição de 

água, sendo pressurizado em equipamento especial e conduzido por mangotes até 

o bico de projeção, onde então é adicionada a água a cerca de 1,0m do paramento 

de proteção de face. A aplicação do mesmo está diretamente ligada ao 

dimensionamento dos dutos de condução de ar, vazão e pressão do compressor, 

onde é fundamental o ajuste da bomba de projeção (Abramento, Koshima e Zirlis, 

1998; citado em Hachich e outros, 1998). 

Na década de 60, quando ocorreu o início de aplicação no Brasil, a adição 

de água era feita por um anel posicionado no bico de projeção (Figura 2.18). A 

quantidade de água era comandada por um registro manuseado pelo mangoteiro, 

onde a pressão utilizada deveria compreender entre 4,0 e 7,0kgf/cm2. Esta 

determinação foi feita empiricamente, variando com a sensibilidade de cada 

operador, os quais buscavam a menor perda por reflexão do concreto projetado. 

Dado à heterogeneidade do traço obtido, criaram a idéia de acrescentar mais um 

anel de água a 3,0m do anel posicionado no bico. Face à dificuldade do 

mangoteiro em dosar a quantidade de água nos dois anéis, praticamente 

inviabilizou este processo. No final da década de 80, idealizaram a umidificação 

do concreto através de uma injeção de alta pressão de água a 3,0m da saída de 

água, mantendo o anel de regulagem do bico para que o mangoteiro tenha o 
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controle do volume de saída de água. Como ilustrado na Figura 2.19, com este 

procedimento, alcançou-se uma menor variação do fator de água/cimento 

(Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 1998). 

 

 

Figura 2.18 – Montagem da aplicação do concreto projetado (Abramento; 

Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 1998). 

 

 

Figura 2.19 – Montagem da aplicação com pré-umidificador de linha (Abramento, 

Koshima e Zirlis, 1998: citado em Hachich e outros, 1998). 

 

Os primeiros equipamentos trabalharam com pressões de injeções de água 

de até 60kgf/cm2, com bico de injeção projetando água no formato de um cone, 
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obliquamente e no sentido do fluxo, distando 3,0m da ponta de projeção, sendo 

que o mesmo necessita de uma alimentação de água complementar de 20% junto 

ao bico (Figura 2.20a). Ilustrado na Figura 2.20b, em 1984 criaram o umidificador 

“Booster”, que projeta uma cortina de água no formato de uma “fatia de queijo”, 

também a 3,0m da ponta de projeção, porém sem necessidade de complementação 

de água junto ao bico (Abramento; Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e 

outros, 1998). 

 

 
                                               (a)                                                                       (b) 

Figura 2.20 – CP – Jet, jato cônico; Booster, jato fatia de queijo (Abramento; 

Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 1998). 

 

As principais vantagens do uso do sistema de pré-umidificação nas 

aplicações do concreto projetado do paramento de proteção de face são: 

● Melhor homogeneidade do concreto; 

● Diminuição da poeira de cimento;  

● Menor índice de reflexão do concreto; 

● Aumento da resistência do concreto. 

 

2.3.5 – Armação do Paramento de Proteção de Face 

 

Como já descrito anteriormente a principal função da armação do 

paramento de proteção de face é absorver as tensões geradas no paramento, 

oriundas das oscilações térmicas. Usualmente são empregadas as telas metálicas 

(eletro-soldadas) com taxas variando entre 10 e 60 kg/m3 de aço por metro cúbico 

de concreto, também são utilizadas fibras de aço com as taxas variando entre 30 e 

40 kg/m3 e fibras sintéticas de polipropileno com taxas variando entre 5 e 8 kg/m3. 

A tendência atual no emprego de fibras metálicas e ou sintéticas (polipropileno) 
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na armação do paramento é relatada em Pitta e outros (2003), onde ainda é 

externada a necessidade de implantação de juntas verticais para evitar o 

surgimento de trincas no paramento. Os espaçamentos sugeridos são entre 10 e 

20m. 

O emprego de fibras (de aço ou sintéticas) produz um concreto com alta 

tenacidade e baixa permeabilidade, devido às tensões serem absorvidas 

homogeneamente em todo o paramento, desde o princípio do processo de cura. 

Outro fator importante na utilização das fibras é a relevante redução da mão de 

obra usada no assentamento das telas metálicas, onde apesar do custo do quilo da 

fibra ser mais oneroso que o da tela, ainda assim a economia final varia entre 20% 

e 40% por metro quadrado de concreto projetado aplicado (citado em Leite, 

2007). 

O controle tecnológico do concreto projetado com fibra (de aço ou 

sintéticas) é feito a partir de amostras retiradas de placas moldadas conforme NBR 

13070 válida a partir de 02/03/1994, para os ensaios de rompimento de 

compressão simples, conforme ilustram as Figuras 2.21a e 2.21b. Para os ensaios 

de determinação da resistência à tração na flexão em corpos prismáticos os 

ensaios são feitos conforme a MB-3483 de Dezembro/1991 (NBR 12142), 

conforme ilustram as Figuras 2.22a e 2.22b. 

 

            

                   Figura 2.21a Figura 2.21b 

Figura 2.21 – Rompimento de corpo de prova a compressão simples. 
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 Figura 2.22a Figura 2.22b 

Figura 2.22 - Ensaio de determinação da resistência à tração na flexão em corpos 

prismáticos. 

 

  Algumas características do emprego de fibras de aço e fibras sintéticas 

(polipropileno) são apresentadas na Tabela 2.8. 

 

Tabela 2.8 – Características técnicas de fibras metálicas e fibras de polipropileno 

(Pitta e outros, 2003). 

Característica Unidade Tipo de Fibra 

Aço Polipropileno 

Dramix 65/35 Sheikan 40 

Consumo kg/m3 35,0 6,0 

Tração na flexão MPa 4,0 4,9 

Tenacidade Joule 15,0 12,7 

Fator de tenacidade MPa 2,2 1,8 

 

Os autores ressaltam que a fibra de polipropileno pode ser uma opção para 

a armação do concreto projetado. Sua aplicabilidade é excelente e definitivamente 

encerra em todas as instâncias o problema de corrosão (Leite, 2007). 

 

2.3.6 – Drenagem de Proteção do Paramento 

 

Em obras de contenções e/ou estabilização de taludes, a drenagem sempre 

foi e será um aspecto relevante. Por isto é sempre importante que o sistema de 

drenagem seja adequado ao tipo de obra adotado, sendo que o mesmo deve ser 
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executado visando evitar gerações de poro pressões no maciço, além de proteger a 

face por danos que possam ser causados pela presença da água. 

Devem-se evitar infiltrações de água nas estruturas do paramento, que 

possam causar carregamentos sobre a face do mesmo, o que acarretaria em 

deslizamentos ou colapsos do maciço a ser estabilizado. Outro dano muito comum 

causado por infiltrações de água em regiões urbanas é a deterioração dos grampos, 

devido às substancias corrosivas carreadas pelas mesmas ou oriundas de 

vazamentos de tubulações de esgotos. 

A proteção contra estes efeitos danosos causados pelas águas é a instalação 

de um sistema de drenagem compatível com a obra. O usual é o emprego de 

serviços convencionais de drenagem profunda e superficial. 

A drenagem profunda é feita por meio de drenos subhorizontais, com seus 

diâmetros variando entre 40 e 50 mm e os diâmetros de suas respectivas 

perfurações para suas instalações variando entre 60 e 100 mm, como ilustrado na 

Figura 2.23. 

 

 

Figura 2.23 – Detalhe de dreno profundo (Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; 

citado em Hachich e outros, 1998). 

 

 

Os drenos subhorizontais profundos (DHP) são resultantes da instalação de tubos 

de plásticos drenantes (perfurados) de 11/2” a 2” em perfurações no solo de 21/2” a 

4”. São drenos lineares embutidos no maciço, cujos comprimentos se situam entre 

6 e 18m (Abramento, Koshima e Zirlis, 1998: citado em Hachich e outros, 1998). 
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Para drenagem superficial é recomendado que sejam feito drenos verticais, 

atrás do paramento de proteção de face e instalações de barbacãs conforme ilustra 

a Figura 2.24. Os barbacãs são espaçados alternadamente com os grampos e em 

mesmo número.  

Os drenos verticais são feitos a partir das instalações de calhas plásticas 

envoltas com geotêxtil não tecido e em escavações verticais no talude do maciço 

de 10x30cm do topo da crista ao pé do talude, descarregando na canaleta instalada 

na base da escavação. 

Os drenos em barbacãs são executados escavando uma cavidade 

40x40x40cm, posteriormente preenchido com material filtrante, com um tubo de 

PVC perfurado com comprimento variando entre 30 e 50 cm, envolto com tela de 

nylon ou geotêxtil não tecido com inclinação descendente. 

Os dispositivos de drenagem de crista de talude e pé de talude, bem como 

as descidas de água são moldados no maciço e posteriormente revestidos com 

concreto projetado. 

 

 

Figura 2.24 – Detalhe dos drenos tipo barbacã de paramento (Abramento, 

Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 1998). 
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2.3.7 – Controle Executivo 

 

Até a presente data não há no Brasil norma da ABNT que regulamente o 

controle de execução de solo grampeado. No entanto, Dias (1992) apresentou 

algumas sugestões relacionadas aos cuidados básicos na execução de estabilização 

de maciço com o uso de solo grampeado por dentro dos moldes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O objetivo deste autor foi subsidiar a 

criação de uma norma que regulamente o controle executivo de solo grampeado. 

Alguns autores baseados nas suas experiências de campo, como por exemplo, 

Ortigão e Sayão (2000) sugerem várias recomendações para projetos estruturados 

com o uso de solo grampeado em manual publicado pela GEO-Rio. Lima (2007) 

cita que outras recomendações foram publicadas em: Clouterre (1991 e 2002), 

Byrne e outros (1998), Gerscovich e outros (2002), Pitta e outros (2003), Lazarte 

e outros (2003), Tan e Chow (2004). 

Abramento, Koshima e Zirlis (1998; citado em Hachich e outros, 1998) 

recomendam que: 

► É essencial a centralização da armação, para se garantir o pleno 

recobrimento da mesma; 

► Minutos após as injeções de calda de cimento ou resina, constatar se 

não houve perda por decantação dos materiais injetados na face dos taludes (boca 

do grampo); 

► A variação da distância de um grampo para outro seja no máximo 15%, 

tanto na horizontal quanto na vertical (desde que não se altere a quantidade 

dimensionada dos mesmos em projeto para o maciço em estudo). A variação de 

inclinação pode ser admitida em torno de 5o; 

► A calda de cimento deve atender às recomendações de projeto, tendo 

seu fator de água/cimento adequado em função da permeabilidade da cavidade do 

solo perfurado; 

► O tratamento anticorrosivo por qualquer processo inibitório, seja por 

pintura eletrolítica com tinta epóxi ou outro tipo especificado em projeto, deve ter 

eficiência mesmo durante o remanejo dos grampos. Sugerindo a adoção da ABNT 

– NBR -5629/96 “Tirantes Ancorados no Terreno”, considerando o grampo como 

sendo o trecho ancorado de um tirante, Tabela 2.9. 



 30

Tabela 2.9 – Proteção dos chumbadores (Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; 

citado em Hachich e outros, 1998). 

Classe Tipo de Chumbador Proteção 

1 
Permanentes em meio agressivos, 

ou provisórios em meio agressivo 

Dupla com o emprego de tubo 

plástico ou metálico corrugado 

preenchido com calda de cimento 

2 

Permanentes em meios não 

agressivos, ou provisórios 

medianamente agressivos 
Proteção simples por meio de calda 

de cimento injetada 

3 
Provisórios em meio não 

agressivo 

 

► A espessura de aplicação de concreto projetado, seja controlada por 

meio de gabaritos instalados a cada 4,0m2 , devendo o mesmo atender as 

especificações da Norma Brasileira de Concreto Projetado. É importante atentar 

para a utilização do equipamento via seco no tocante às condições certas de 

pressão e vazão do volume de água. A cura do concreto após sua aplicação é de 

suma importância, uma vez que sua exposição à atmosfera é muito grande, 

podendo ocorrer retrações indesejadas; 

► O sistema de pré-umidificação de linha deve ser exigido, com o intuito 

de minorar a perda por reflexão do concreto; 

► No mínimo 10% dos grampos devem ser submetidos a ensaios de 

arrancamento ou uma quantidade que seja representativa para se obter a 

resistência lateral dos mesmos. Para dar seqüência aos trabalhos de estabilização 

pela técnica de solo grampeado é de fundamental importância a mensuração da 

deformação do maciço. O controle da deformação pode ser feito com a instalação 

de pinos em faixas verticais do paramento de proteção de face e feita leitura de 

deslocamentos com o uso de aparelhos (teodolitos). A proposta visa à compilação 

de dados quando não há recomendações em projetos; 

► A drenagem deve ser adequada em função do fluxo do lençol freático 

observado no decorrer da execução da estabilização do maciço, pois dificilmente 

isso é feito durante a fase de projeto. Devem-se adequar as posições dos grampos 
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que se fizerem necessário em função das posições estruturais das camadas de solo, 

observadas também durante o processo construtivo. 

 

2.4 – Utilização das Técnicas de Taludes 

 

Por ser versátil, de fácil aplicação e atender bem o ponto de vista técnico-

econômico, a estabilização de taludes por meio de solo grampeado pode ser 

adotada tanto para maciços de solos quanto de rocha. Sua aplicação é destacada 

no caso de obras novas, na contenção de taludes adjacentes às escavações, para 

fundações de edifícios, estacionamentos subterrâneos ou vias de transporte 

(metrô), em taludes susceptíveis a deslizamentos, no caso de implantação de obras 

rodoviárias, ferroviárias e ainda em portais de túneis (Dringenberg e Craizer, 

1992; citado em Leite, 2007). 

Dentre as técnicas de estabilização de maciços naturais e de maciços 

adjacentes às escavações Abramento; Koshima e Zirlis (1998; citado em Hachich 

e outros, 1998) destacaram as seguintes: 

● Solo grampeado; 

● Reticulado de estacas raízes; 

● Estacas de grande diâmetro; 

● Cortinas atirantadas. 

 

A cortina atirantada difere das três primeiras técnicas, pois estabiliza o 

maciço por meio de uma ação externa. 

O solo grampeado e o reticulado de estacas raízes são aplicados em taludes 

verticais e ou íngremes. Eles formam um maciço estável de contenção, sendo que 

no uso de solo grampeado, os grampos são aplicados horizontalmente ou 

subhorizontalmente aumentando a resistência do maciço ao cisalhamento, devido 

basicamente ao seu trabalho à tração. No caso do reticulado de estacas raízes, as 

estacas são aplicadas paralelas às faces dos taludes e com pequenas inclinações 

com a vertical, sendo que as mesmas são solicitadas à tração ou compressão, 

flexão e cisalhamento. 

As estacas de grande diâmetro são indicadas para taludes mais abatidos, 

visando inibir os movimentos de um plano de escorregamento bem definido. Para 
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tanto precisa ter grande inércia à flexão, o que explica a grande diferença de seus 

diâmetros em relação aos outros processos de estabilização. 

Apesar das diferenças básicas na trabalhabilidade das três primeiras 

técnicas de estabilização, haverá casos de utilização de mais de um sistema 

estabilizador, pois o que se objetiva é que a trabalhabilidade dos elementos 

aplicados no maciço aumentem a resistência do mesmo ao cisalhamento. O 

desempenho dos elementos são maiores, quando eles transpõem o plano de 

cisalhamento, passando a trabalhar cada um destes elementos à tração. 

Face à necessidade de implantação de maior quantidade de elementos 

reticulados de estacas raízes, do que de grampos para a estabilização de taludes 

naturais íngremes, ou de taludes adjacentes às escavações íngremes, 

provavelmente a aplicação da técnica de solo grampeado será menos onerosa. 

Quando o foco é de estabilização de talude abatido, o chumbamento sistemático e 

o conjunto de reticulados de estacas raízes são as técnicas de estabilização 

indicadas. Na possibilidade de acesso de equipamentos pesados nos tipos de 

taludes acima citados e com plano de escorregamento, a técnica de aplicação de 

estacas de grande diâmetro é a mais indicada. A Figura 2.25 ilustra as diferenças 

entre as técnicas de estabilização de maciços por meio de solo grampeado, 

cortinas atirantadas, reticulados de estacas raízes e terra armada. 

 

Solo
Grampeado

Cortina
Atirantada

Reticulado
de Estacas

Raiz

Terra
Armada

ESCAVAÇÃO
PRETENDIDA RECONSTRUÇÃO

PRETENDIDA

Comparativo entre os métodos de contenção

 

Figura 2.25 - Comparação entre os métodos de contenção (reproduzido de 

Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 1998). 



 33

2.4.1 – Solo Grampeado e Cortina Atirantadas 

 

Apesar da similaridade entre a aplicação dos grampos e as ancoragens 

convencionais, há diferenças significativas e importantes, com aplicações 

específicas para cada caso. Enquanto são feitos pré-tensionamentos com cargas 

que variam de 150 a 1000kN nas ancoragens para combater os deslocamentos da 

cortina, nos grampos são feitos pré-tensões variando de 5 a 10kN, visando 

exclusivamente à garantia da ligação do concreto projetado com o solo, 

principalmente para os casos de paramentos verticais (Ortigão, Zirlis e Palmeira, 

1993). 

Em função dos grampos não possuírem trechos livres, as tensões são 

transmitidas para o solo ao longo de todo respectivo comprimento, o que torna 

diferente a distribuição das tensões no maciço. A Figura 2.26a e 2.26b ilustra as 

comparações descritas acima e as principais diferenças de funcionamento entre 

uma cortina atirantadas e uma massa grampeada, respectivamente (Feijó, 2007). 

 

 

 

(a) Cortina Atirantadas 
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Figura 2.26 – Características gerais dos mecanismos de transferências de esforços 

(a) cortina Atirantadas (b) solo grampeado (Feijó, 2007). 

 

As paredes de concreto das cortinas atirantadas convencionais são 

dimensionadas para absorver e combater o puncionamento gerado pelas cargas 

aplicadas nos tirantes. Os grampos não requerem maiores cuidados devido ao fato 

de suportar pequenas cargas (Ortigão, Zirlis e Palmeira, 1993). 

Como já citado anteriormente, a versatilidade da aplicação da técnica em 

solo grampeado é maior que a de cortinas atirantadas, devido ao fato de que o 

mesmo pode facilmente ter o seu paramento de proteção de face acompanhando a 

inclinação natural do talude, reduzindo escavações e com a vantagem de melhorar 

a estabilidade do maciço. Já as técnicas convencionais em cortinas atirantadas, 

têm seus paramentos de proteção verticalizados e moldados “in loco”, devido aos 

mesmos causarem problemas executivos se forem inclinados. A tendência de suas 

ancoragens é serem longas, variando de 15 a 45 m, o que implica em utilização de 

equipamento de maior porte. Já os grampos que são curtos, com os seus 

comprimentos máximos da ordem da profundidade de sua escavação. A técnica 

(b) Solo grampeado 
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mais indicada para estabilização de rupturas profundas é a de ancoragem 

convencional (Ortigão, Zirlis e Palmeira, 1993). 

A instalação dos grampos ocorre com maior densidade do que os tirantes 

convencionais (da ordem de um grampo para cada m2 de parede e para cada 5m 2 

de parede, respectivamente), sendo que a possibilidade de ruptura de um grampo é 

em geral pequena e suas tolerâncias construtivas não têm o mesmo rigor que se 

aplica nas cortinas convencionais (Springer, 2006). A falta de uma ancoragem 

injetada pode induzir acréscimos de carga da ordem de até 45% nas ancoragens 

adjacentes, visto que a densidade de aplicação das ancoragens varia de 0,20 a 0,25 

unidades por m2 (Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 

1998). 

 

2.4.2 – Solo Grampeado e Terra Armada 

 

A terra armada foi patenteada por Vidal em 1960. A técnica consiste na 

colocação de fitas de aço entre as camadas de solo durante a construção do aterro, 

acopladas a placas de concreto pré-moldadas no extremo da face, cujo atrito entre 

as fitas e o solo compactado permite a criação de arrimos verticais de grande 

altura (Springer, 2006). 

Há bastante semelhança no método de análise e a conceituação das 

técnicas de solo grampeado e terra armada. A grande diferença está na forma de 

execução. Enquanto que o solo grampeado é construído de forma descendente e 

com deslocamentos ocorrendo na crista do talude tratado, a terra armada é 

executada de forma ascendente e com seus deslocamentos ocorrendo no pé do 

talude tratado conforme ilustra a Figura 2.27 (Ortigão; Zirlis e Palmeira, 1993).  

 

Figura 2.27– Deslocamentos horizontais no muro de terra armada e no de solo 

grampeado (Ortigão, Zirlis e Palmeira, 1993). 
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Os elementos da estrutura de solo grampeado resistem tanto aos esforços 

de tração como os de momentos fletores. A mobilização dos esforços cisalhantes e 

dos momentos fletores só se dá em função da rigidez dos grampos (que é maior 

nos elementos injetados do que nos cravados), das deformações e deslocamentos 

do maciço reforçado e da orientação desses elementos. Já na terra armada pelo 

fato das fitas metálicas (de reforço) serem flexíveis, ocorrem apenas esforços de 

tração (Schlosser, 1982; Bastick, 1990). A terra armada necessita de solos 

granulares homogêneos com predominância de partículas com pequenos 

diâmetros de baixo teor de umidade (controlada) para a execução de seu reaterro. 

O solo grampeado é executado no terreno natural existente, os quais muitas das 

vezes são heterogêneos e com alto teor de umidade (Schlosser, 1982). 

Dentre as particularidades entre as duas técnicas destacam-se: 

● Não ocorre pré-tensão quando os elementos de reforço são solicitados, 

somente após a deformação do conjunto; 

● As solicitações ocorridas nos elementos de reforço são absorvidas pelo 

atrito lateral dos mesmos com o solo e a área reforçada assemelha-se a um muro 

de gravidade, Springer (2006); 

● O paramento de proteção de face de ambas as técnicas não têm função 

estrutural, ou seja, o paramento só tem função de proteção superficial do maciço 

contra as intempéries e variações térmicas que possam danificar o mesmo; 

utilizando usualmente o concreto projetado em solo grampeado e placas pré-

moldadas na terra armada; 

● Ambas às técnicas são sistemas consistentes e flexíveis e demonstram 

alta resistência a esforços dinâmicos, tais como abalos sísmicos (Tufenkjian e 

Vucetic, 1992; Choukeir e outros, 1997; Jones, 1998; citado em Lima, 2007). 

●Há uma interação física e química entre os grampos e os solos, devido à 

injeção de calda de cimento no furo que contém a barra de aço, ou seja, tem-se 

uma resistência por atrito e adesão. Na terra armada tem-se basicamente o atrito 

entre o solo e as nervuras, Springer (2006). 
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2.4.3 – Solo Grampeado e Micro Estacas 

 

A técnica de reforço com reticulados de micro estacas de pequeno 

diâmetro com inclinações variadas introduzidas no solo, forma blocos de solo 

reforçado rígidos, cujos retículos são ancorados abaixo da cunha de ruptura. Este 

sistema tem por objetivo suportar a zona de solo sem reforço trabalhando como 

um muro de peso (Bruce e Jewel, 1986). A divergência culminante entre as duas 

técnicas é o fato de que o reforço reticulado é diretamente influenciado pelo 

arranjo geométrico das micro estacas como ilustra a Figura 2.28. (Lima, 2007). 

 

 

          (a) Solo grampeado                                       (b) Reticulado de estacas raízes 

Figura 2.28 – Comparação entre o solo grampeado e o reticulado de estacas raízes 

(Mitchell e Villet, 1987). 

 

2.4.4 – Estruturas Mistas 

 

As estruturas mistas consistem em combinações de técnicas de 

estabilização de maciços para a contenção de um mesmo maciço, conforme 

ilustrado na Figura 2.29. O objetivo de utilização das estruturas mistas é reduzir 

os deslocamentos laterais do maciço reforçado e garantir estabilização de taludes 

de grande altura. Este procedimento de estabilização pode ser aplicado quando 

decorrem problemas de instabilizações gerados pela presença de fluxo de água em 

escavações de taludes de alturas elevadas (Lima, 2007). 
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Figura 2.29 – Estruturas mistas (Bastick, 1990; Clouterre, 1991). 

 

2.4.5 - Rip-Rap 

 

O rip-rap pode ser considerado a técnica de contenção mais antiga. A 

mesma não requer mão de obra especializada e tem custos baixos. O material 

utilizado é o solo-cimento ensacado, podendo ainda ser utilizado pedra 

argamassada. Esta estrutura é indicada para alturas de até 6m, podendo chegar a 

alturas maiores. Pode ser aplicada em aterros, sendo construída previamente, ou 

em casos em que a encosta já existe (Figura 2.30). A proporção entre a base e a 

altura varia (0,4H ≤ base ≤ 0,7H). É imprescindível o uso de drenagem em 

barbacãs ou outros dispositivos (Loturgo, 2004). 
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Figura 2.30 – Ilustração de rip-rap (Loturgo, 2004). 

 

2.4.6 – Gabiões 

 

O muro em gabiões trabalha de forma semelhante ao muro de arrimo. As 

gaiolas de telas zincadas em prismas retangulares são preenchidas com pedra de 

mão britada. A estrutura é deformável e drenante. Durante a execução é 

importante a disposição das pedras, de forma que o arranjo das mesmas calce 

umas às outras formando um intertravamento do conjunto dentro das gaiolas 

(Figura 2.31). Desta forma o conjunto trabalha como um maciço de peso. A 

proteção da estrutura metálica (tela da gaiola) pode ser feita com PVC ou pelo 

argamassamento da superfície externa. Para tanto é sugerido que quando a 

proteção for por argamassamento que se tome o cuidado de instalar barbacãs de 

forma a manter a estrutura drenante (Loturgo, 2004). Tozatto (2000) equipara o 

custo dessa técnica com o do grampeamento.  

 

 

Figura 2.31 – Ilustração de contenção em gabião (Loturgo, 2004). 
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2.4.7 - Cortina Cravada 

 

A cortina cravada é indicada para taludes de alturas menores e escavações 

de valas profundas em solo de baixo suporte. Trata-se de uma estrutura suscetível 

à flexão. São deformáveis e, em geral, utilizadas de forma provisória. Essa técnica 

consiste em estacas ou perfis metálicos cravados no solo justapostos ou 

descontínuos, encaixados uns nos outros, como apresentado na Figura 2.32. No 

segundo caso, o trecho é fechado com pranchões de madeira ou placas de concreto 

armado (Loturgo, 2004). 

 

 

Figura 2.32 – Ilustração de contenção em cortinada cravada (Loturgo, 

2004). 

 

2.4.8 - Muros de Arrimo de Flexão 

 

Os muros de flexão trabalham como muros convencionais, apresentando a 

mesma proporção entre base e altura. Usualmente são utilizados em aterros ou 

reaterros, necessitam de uma ficha de engastamento no solo e do peso extra do 

solo em sua sapata. O muro de flexão conta com uma laje de fundo e outra 

vertical (Figura 2.33). 

 

 

Figura 2.33 – Ilustração de contenção em muro de arrimo de flexão (Loturgo, 

2004). 



 41

2.4.9 - Crib-Walls 

 

O método foi criado visando baratear o custo de estrutura de contenção em 

concreto armado. Esta técnica consiste de peças de concreto armadas pré-

moldadas, que se encaixam em forma de “fogueira”, origem do nome, formando 

uma gaiola (Figura 2.34), que é preenchida com o próprio material da escavação 

(Loturgo, 2004). 

 

 

Figura 2.34 – Ilustração de contenção em crib-walls (Loturgo, 2004). 

 

2.4.10 Aterro Reforçado 

 

Trata-se de uma técnica de solo reforçado com geotêxtil ou geogrelha 

formando um maciço de peso, que é a base dessa contenção (Figura 2.35). 

Apresenta proporção entre altura e base (b/H), de 0,4 a 0,7. Os esforços de tração 

desenvolvidos no maciço são absorvidos pelo geotêxtil e ou geogrelha. É 

indispensável um paramento de proteção de face após a conclusão do aterro 

envelopado, pois a manta sofre deterioração por radiação solar. Embora os 

métodos tradicionais de contenção possam ser utilizados no caso de aterros, os 

métodos mais usuais têm sido o aterro reforçado e a terra armada, pois ambas as 

soluções superam alturas maiores que os muros convencionais (Loturgo, 2004). 
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Figura 2.35 – Ilustração de contenção em aterro envelopado (Loturgo, 2004). 

 

2.4.11 – Retaludamento 

 

Trata-se de uma técnica de estabilização não estruturada. A mesma 

consiste em estabilizar o maciço suavizando as inclinações dos taludes (Figura 

2.36), tornando-as compatíveis com as características do solo a ser estabilizado. É, 

portanto, uma técnica simples e de baixo custo e é aplicável para qualquer tipo de 

solo ou rocha. Sempre existirá uma condição geométrica que oferecerá 

estabilidade ao maciço. A técnica é inviável quando o espaço é escasso (regiões 

urbanas), ou quando se tratar de vegetação permanente. Para tanto é fundamental 

que seja elaborado um projeto de drenagem consistente e funcional bem como 

recobrimento vegetal por hidrosemeadura, tela vegetal ou semeadura manual. 

 

 

Figura 2.36 – Ilustração de estabilização de talude por retaludamento (Loturgo, 

2004). 
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2.5 – Vantagens e Limitações do Uso 

2.5.1 – Vantagens 

Dentre a aplicação da técnica de solo grampeado e as outras técnicas 

convencionais, destacam-se: 

● Redução de custos do solo grampeado para as outras técnicas, variando 

de 10 a 50% (Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 

1998); de 10 a 30% (Bruce e Jewell, 1986); Dringenberg e Craizer (1992) 

mostraram uma redução em torno de 20% nos custos com o uso de solo 

grampeado em relação às outras técnicas de contenção. Há maior versatilidade na 

contenção com a técnica em solo grampeado do que nas outras técnicas (Myles, 

1995). Para uma mesma verba pode se desenvolver um número maior de projetos 

de estabilização de maciço em favelas (Lima Filho e outros, 2005). Na Europa 

reporta-se uma redução de 20% do custo do solo grampeado em relação à cortina 

atirantadas. Nos Estados Unidos, com o uso dos grampos pode reduzir os custos 

de 10 a 30% em relação à cortina atirantadas. A Tabela 2.10 apresenta os custos 

de solo grampeado nos Estados Unidos (Byrne e outros, 1998), lembrando-se que 

o custo do solo grampeado depende do tipo de solo; da acessibilidade ao local e 

da altura da contenção; do tipo de tratamento anticorrosivo dos grampos; se a obra 

é permanente ou provisória. Bruce e Jewell (1986) concluem que para uma mesma 

geometria de talude em solo arenoso, a densidade de grampos horizontais é menor 

que a de reticulados verticais. Tozato (2000) compara o solo grampeado com 6 

outras estruturas de contenções de taludes de baixa altura (3,0m), como ilustra a 

Figura 2.37 (Lima, 2007). 

● Maior rapidez na execução, por poder desenvolver os trabalhos de forma 

contínua (Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 1998). 

● Pode-se utilizar equipamentos de pequeno porte como perfuratrizes roto 

percussoras, o comprimento reduzido dos grampos permite a execução dos furos 

com uma ou duas manobras da lança da roto-percussora (Ortigão, Zirlis e 

Palmeira, 1993). 

● Versatilidade de inclinação do paramento de proteção da face, ao 

contrário das cortinas tradicionais que são moldadas “in loco” verticalmente para 



 44

evitar dificuldades na concretagem. A estabilidade melhora com a inclinação do 

talude, reduz a perda por reflexão do concreto projetado e a movimentação de 

terra da obra (Ortigão, Zirlis e Palmeira, 1993). 

● É necessária apenas pequena movimentação do maciço para gerar a mobilização 

de trabalho dos grampos, menores que aquelas, sugeridas por Peck (1969) para 

valas estroncadas (Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e 

outros, 1998). 

● Não necessita de paralisações para aguardar o processo de cura e ensaios de 

protenção das ancoragens atirantadas (Abramento, Koshima e Zirlis, 1998; citado 

em Hachich e outros, 1998). 

● Adaptabilidade a solos heterogêneos, tomando-se o cuidado de 

considerar que a densidade, espaçamento, orientação e comprimento dos grampos 

variam em função da resistência do solo. Experiências bem sucedidas têm sido 

reportadas em grampeamento de taludes de solos residuais (Sigourney, 1996; 

Wong e outros, 1997; Pinto e Silveira, 2001; Tozatto e outros, 2001; Bernardes e 

outros, 2004; Sayão e outros, 2005), citado em Lima, 2007. 

● A possibilidade de adaptação do projeto durante o decorrer de sua 

respectiva implantação na fase de construção, devido ao conhecimento do solo 

apenas após a escavação, uma vez que, as coletas de amostras indeformadas 

pontuais para realização de ensaios triaxiais, não caracterizam todo o horizonte do 

maciço. O que torna essa dinâmica do projeto em meio à obra, um dos grandes 

méritos de estabilização com o uso da técnica em solo grampeado (Azambuja e 

outros 2001), citado em Lima, 2007. 

Tabela 2.10 – Custo médio para execução de solo grampeado nos Estados Unidos 

(Byrne e outros, 1998). 

Estruturas Custo 

temporárias US$ 200 a US$ 300 / m2 

permanentes US$ 300 a US$ 600 / m2 
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Figura 2.37 – Classificação em ordem crescente de custos das estruturas de 

contenção estudadas (Tozatto, 2000). 

 

2.5.2 – Desvantagens 

 

 ● A técnica não é indicada para solos moles (argilas) com limite de 

liquidez LL > 20% e resistência não drenada Su < 50kPa, devido às possíveis 

movimentações associadas de fluência (Abramson e outros, 1996). Para estruturas 

temporárias, a técnica pode ser eficiente em solos moles (Oral e Sheahan, 1998; 

Sheahan, 2000). A eficácia do solo grampeado pode não ser comprovada em solos 

argilosos de menor consistência com N(SPT) inferior a 10 golpes, pela dificuldade 

de se manter a face de escavação estável antes da execução do concreto projetado 

(Clouterre, 1991), citado em Lima, 2007; 

● O solo grampeado necessita de que o talude adjacente à escavação fique 

estável durante o processo de instalação e injeção dos grampos. Para tanto o solo 

deverá apresentar alguma cimentação ou coesão (mesmo que seja devido à 

sucção). Não é aconselhável para solos expansivos ou argilas orgânicas (Leite, 

2007); 

● Os solos argilosos podem ter elevados graus de saturação se as 

condições de drenagem forem inadequadas, podendo assim ter relevantes perdas 

do atrito solo/grampo e aumento de poropressão. Isso associado ao empuxo 
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hidrostático que gera um aumento da tensão horizontal podendo levar o maciço a 

condições críticas (Feijó, 2007); 

● A técnica não é recomendada caso ocorra forte presença do lençol 

freático, em solos permeáveis, devido à possibilidade de ocorrência de 

instabilizações localizadas (o que dificulta a execução do paramento de proteção 

em concreto projetado). Estes tipos de problemas praticamente afetam quase todos 

os tipos de contenções, exceto cortinas de micro estacas atirantadas ou com pré-

tratamento por estacas injetadas do tipo jet grouting e similares (Abramento, 

Koshima e Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 1998); 

 ● Podem ocorrer movimentações laterais e verticais inerentes à técnica, o 

que constitui uma limitação, principalmente em áreas urbanas face às estruturas 

lindeiras ao maciço a ser tratado. Em geral o deslocamento no topo da escavação 

varia de 0,3% 0,5%H, onde H é a altura da escavação. Para os casos em que as 

distorções são inaceitáveis, pode haver mesclagem de técnicas, utilizando 

ancoragens pré-tensionadas no topo do talude com o grampeamento. Nestes casos 

é recomendado monitorar os deslocamentos em todas as fases de construção, 

mantendo os mesmos dentro dos limites de tolerância pré-estimados (Lima, 2007). 

 

2.6 - Comportamento dos Grampos e Métodos de Análise 

 

 O comportamento mecânico dos grampos baseia-se no princípio de que o 

solo do maciço contido seja dividido em duas zonas, uma próxima da superfície 

denominada zona ativa, limitada pela superfície potencial de ruptura. A outra zona 

localiza-se logo após a primeira e é denominada zona passiva, onde os grampos 

são engastados (Figura 2.38). 

 

 

Figura 2.38 - Comportamento dos grampos nas duas zonas de influência (a) 

flexíveis; (b) rígidos (Mitchell e Villet, 1987). 
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 Os processos e métodos de análise para dimensionamento de solo 

grampeado têm como fundamento as propriedades mecânicas do solo e do 

reforço. A maioria dos métodos se baseia na análise do equilíbrio limite, onde a 

superfície potencial de ruptura é estudada. Há ainda alguns métodos 

fundamentados nas tensões internas (Juran e outros, 1988) e teoria de escoamento 

(Anthoine, 1990; citado em Feijó e Ehrlich, 2002; Silva, 2006). Dentre os 

métodos fundamentados na teoria do equilíbrio limite pode-se citar: Stocker e 

outros (1979); Gigan (1986); Jewel e Schlosser (1982), sendo que dentro dessa 

técnica é comum a adaptação de programas de estabilidade existentes para 

incorporar a presença de grampos no cálculo do coeficiente de segurança 

(Palmeira; Vieira, 1988; Juran e Elias, 1988). O método mais empregado ainda é o 

de Bishop-Simplificado (Palmeira e Vieira, 1988), no qual a contribuição de cada 

chumbador pode ser considerada de duas formas: 

 a) - A parcela de contribuição do grampo para o crescimento do fator de 

segurança é dimensionada como o somatório dos momentos de forças dos 

grampos, baseado no centro do círculo adotado; 

 b) - A força de cada grampo é inclusa na equação de equilíbrio das fatias 

cujas bases são interceptadas pelos mesmos.  

 Outra questão envolve o valor da força em cada grampo. É evidente que a 

mesma seja inferior ao limite da força de atrito ao longo da ancoragem. 

Entretanto, se esses valores forem altos, ocorrerão problemas de convergência na 

iteração do método de estabilização ou mesmo, levado a um mecanismo 

inconsistente de ruptura. A consideração ou não da rigidez do grampo pode gerar 

diferentes resultados. Entretanto a contribuição dessa flexão não é expressiva 

(cerca de 10 a 15%) para grampos de diâmetros reduzidos, o que sob o aspecto 

prático não é preocupante (Schlosser, 1991). Como já citado anteriormente o 

método mais utilizado é o Bishop-Simplificado. Neste método o grampo é tomado 

como infinito e atribuída uma força ao sistema, na direção do grampo, necessária 

para alcançar um determinado fator de segurança de estabilização do maciço; é 

estimado o espaçamento entre os mesmos, a partir daí obtem-se a força em cada 

grampo para dimensionar o comprimento de trabalho do mesmo para absorção 

dessa força e garantir a estabilização da cunha crítica de ruptura do maciço (Silva, 

2006). 
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Já Abramento, Koshima e Zirlis (1998; citado em Hachich e outros, 1998), 

sumarizam na Tabela 2.11, os principais métodos de análise de obras em solo 

grampeado, sendo que os mesmos foram comprovados por Gigan (1986), Gigan e 

Delmas (1987); Juran e outros (1990) Clouterre (1991). Alguns deles foram 

incorporados em programas computacionais que facilitam a sua aplicação 

(Anthoine, 1990; Bloudeau e outros, 1990, 1984; e Delmas e outros, 1986). Eles 

descrevem ainda que os métodos difiram quanto à forma da superfície de ruptura, 

quanto ao método de cálculo do equilíbrio das forças atuantes e quanto à natureza 

dessas forças. 

Tabela 2.11 – Métodos de análise do solo grampeado (Abramento, Koshima e 

Zirlis, 1998; citado em Hachich e outros, 1998). 

Características Métodos 

Alemão Davis Multicritério Cinemático Cardiff Escoamento 

Referência Stocker e 

outros, 

1979 

Shen e 

outros, 

1981 

Schlosser, 

1983 

Juran e 

outros, 

1988 

Bridle., 

1989 

Anthoine, 

1990 

Análise Equilíbrio 

Limite 

Equilíbrio 

limite 

Equilíbrio 

limite 

Tensões 

internas 

Equilíbrio 

limite 

Teoria de 

escoamento 

Divisão da massa de 

solo 

2 cunhas 2 blocos Fatias - Fatias Bloco rígido 

Fator de segurança Bilinear Parabólica Circular ou 

poligonal 

Espiral log Espiral 

log 

Espiral log 

Grampos Resistem: 

Tração  

Cisalhamento 

Flexão 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

Inclinação da parede Vertical 

ou 

inclinada 

vertical qualquer Vertical ou 

inclinada 

Vertical 

ou 

inclinada 

Vertical ou 

inclinada 

No de camadas de 

solo 

1 1 qualquer 1 1 1 
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O método alemão avalia a superfície de ruptura com forma bilinear, 

compostos de dois segmentos de retas, esta avaliação foi questionada por 

Clouterre (1991), alegando que a mesma não retrataria as situações reais de campo 

(Ortigão e Palmeira, 1992). 

Os métodos de Davis, o Alemão e o de Escoamento tratam que os 

elementos de reforço são submetidos exclusivamente aos esforços de tração 

(Figura 2.38), onde a resistência friccional unitária máxima ou simplesmente 

resistência unitária, entre o solo e o grampo é tida como constante qs e os esforços 

de tração dos mesmos são calculados na superfície de ruptura. O valor qs pode ser 

obtido a partir de experiências em ensaios de arrancamento, verificados 

posteriormente in loco durante a construção (Ortigão e Palmeira, 1992). 

Os métodos, Cinemático e Multicritério consideram a flexão nos grampos. 

Os valores dos esforços de tração Tn e de cisalhamento Tc são obtidos em função 

de uma análise tipo Winkler, Figura 2.39, considerando o grampo sobre apoio 

elástico suportado por molas não lineares que simulam a pressão do terreno.  

 

 

 

Figura 2.39 – Forças de tração e cisalhamento aplicadas pelo reforço na superfície 

de ruptura (Ortigão e Palmeira, 1992). 
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 Já o método Multicritério é fundamentado no método de equilíbrio limite 

de fatias conforme ilustra Figura 2.40, no qual os grampos aplicam os esforços 

estabilizantes de tração e cisalhamento na base de cada fatia, onde então se 

determina o fator de segurança global para o maciço. 

 

Figura 2.40 – Introdução do efeito do reforço em uma análise de equilíbrio limite 

pelo método das fatias (Ortigão e Palmeira, 1992). 

 

 Schlosser (1983) cita as demais hipóteses, Tabela 2.12, onde: 

● O primeiro critério deve satisfazer a resistência do material de reforço 

quanto à tração e cisalhamento, onde As é a área da seção transversal, fy a 

tensão limite de escoamento do material de reforço e Rc a resistência ao 

cisalhamento do material empregado; 

 ● O segundo critério supõe o atrito solo grampo constante e igual à qs; 

 ● O terceiro critério admite que a tensão p aplicada pelo terreno, normal ao 

eixo de um elemento de reforço, seja menor que um valor limite pmax. Esse critério 

advém da hipótese de grampos sujeitos a carregamentos horizontais onde o solo 

escoa ao redor dos mesmos; 

● Por fim o quarto critério, que admite a equação de Mohr-Coulomb para a 

resistência do solo. 
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Tabela 2.12 – Multicritério: hipótese (Schlosser, 1983; citado em Ortigão e 

Palmeira 1992). 

Critério Modelo Matemático 

1 Resistência dos elementos de reforço Tração                          Tn ≤ As fy 

Cisalhamento               Tc ≤ Rc = As fs  / 2 

2 Atrito solo-grampo                                     Tmax = qsAlat 

3 Tensão normal solo-grampo                                      p ≤   pmax 

4 Resistência ao cisalhamento ao longo                          

da superfície de ruptura 

 

                                     τ ≤ c’ + σ’tanΦ’ 

 

Os métodos Cinemáticos e Multicritério (de origem francesa) têm sido 

questionados pela escola britânica da Universidade Oxford, que discorda da 

consideração de flexão composta nos grampos, o que gerou fortes discussões 

(Schlosser, 1991; Jewel e Pedley, 1990a e 1990b e 1991), e que ainda não se 

chegou a um consenso (Ortigão e Palmeira, 1992). 

Feijó (2007) descreve que nas situações em que a orientação da direção 

dos grampos tende a corresponder à direção da deformação principal maior, o 

esforço dominante ao longo do grampo será basicamente a tensão normal (axial). 

Este autor ainda relatou que estas tensões se desenvolvem como resultado das 

restrições impostas pelos grampos e paramento de proteção de face às 

deformações laterais. Por outro lado, em talude suave, a direção da superfície 

potencial de ruptura é quase perpendicular à direção dos grampos, os esforços de 

cisalhamento e de flexão poderão exercer influência significativa nas análises de 

estabilidade. A Figura 2.41, ilustra a distribuição do empuxo passivo ao longo dos 

grampos. Para obter a estabilidade, o grampo deve resistir não só as solicitações 

normais como também os efeitos combinados de cisalhamento e flexão da 

superfície de ruptura junto ao paramento de proteção de face, devido ao sistema 

de conexão ou rigidez do mesmo. 
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Figura 2.41 – Distribuição do empuxo passivo ao longo dos grampos (Feijó, 

2007). 

 

 Feijó (2007) descreve as formas de ruptura de um maciço grampeado 

(Figura 2.42), que devem ser consideradas na elaboração do projeto de 

estabilização que são: 

(a) – Resistência ao arrancamento do grampo na zona passiva; 

(b) – Resistência do grampo a esforços de cisalhamento e flexão; 

(c) - Resistência estrutural do paramento de proteção de face (de menor 

importância). 

 

 

Figura 2.42 - Modos de ruptura de um maciço grampeado (Feijó, 2007). 
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2.7 Ensaios de Arrancamento em Grampos 

2.7.1 Resistência ao arrancamento (atrito solo x grampo qs) 

 

A base de estabilização dos taludes em solo grampeado é a tração 

mobilizada nos grampos, que varia em função do atrito mobilizado (solo x 

grampo) durante a movimentação do grampo. O valor da resistência ao 

arrancamento (qs) é o atrito unitário gerado na interface solo/grampo, que é o 

principal parâmetro para dimensionamento destas estruturas, conforme ilustra a 

Figura 2.43. 

 

 

Figura 2.43 - Relação entre a tração mobilizada no grampo e a resistência ao 

arrancamento (Ortigão, 1997), citado em Leite, 2007. 

 

Ortigão (1997) descreve que quanto maior o atrito entre o solo e o grampo, 

melhor o desempenho do reforço. Sendo que, dentre os fatores que podem 

influenciar qs estão: as características do solo; profundidade dos grampos (tensão 

confinante); sistema de perfuração e limpeza dos furos; características das caldas 

de cimento; fatores ambientais (temperatura e umidade) e uso de aditivos. 

Apesar da existência de considerações teóricas na obtenção de qs, a forma 

mais adequada do dimensionamento de qs é a execução de ensaios de 

arrancamento no campo, de onde se obtém o valor da força de tração necessária 
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para promover a movimentação do grampo no interior do maciço, com a 

utilização de células de carga devidamente combinadas. A partir desses resultados 

e das características geométrica do grampo ensaiado é que se calcula de forma 

mais adequada o valor de qs. 

Em fase de anteprojeto para obras de pequeno porte, empregam-se as 

correlações empíricas para o cálculo de qs, conforme ilustra a Tabela 2.13. 

Contudo é recomendado o ajuste de projeto na fase de obra por meio de ensaios 

de arrancamento. Dentre as correlações empíricas, citam-se as de Bustamante e 

Doix (1985), Ortigão (1997) e Springer (2006), que estimam o valor de qs a partir 

da pressão limite do pressiômetro Ménard e/ou do índice de resistência à 

penetração N(SPT), respectivamente (Leite, 2007). 

 

Tabela 2.13 - Estimativa da resistência ao cisalhamento no contato solo-

grampo, qs (Lazarte e outros, 2003). 

Material 
Método 

Construtivo 
Material 

Tipo de Solo/Rocha 
qs (kPa) 

solos 
coesivos 

 

perfuração 
rotativa 

 

areia/pedregulho 100-180 

silte arenoso 100-150 

Silte 60-75 

solo residual 40-120 

colúvio (+ finos) 75-150 

grampos 
cravados 

areia/pedregulho (pequeno) cobrimento) 190-240 

areia/pedregulho (elevado) cobrimento) 280-430 

Colúvio 100-180 

perfuração a 
trado 

 

silte arenoso (aterro) 20-40 

silte arenoso 55-90 

silte argilo-arenoso 60-140 

“jet grouting” 
 

Areia 380 
areia/pedregulhos 700 

solos 
granulares/ finos 

perfuração rotativa silte argiloso 35-50 

Grampos cravados areia siltosa 90-140 

perfuração a 
trado 

 

“loess” 25-75 

argila mole 20-30 

argila rija 40-60 

silte argiloso rijo 40-60 

areia argilosa (calcárea) 90-140 
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2.7.2 Ensaio Padrão 

 

Não há Norma Técnica de regulamentação no tocante a ensaios de 

arrancamento no Brasil. Os procedimentos adotados provêm de publicações e 

experiências em ensaios de arrancamento realizados por diversos autores. 

Normalmente tem-se descrito as recomendações referentes ao esquema de 

montagem, aplicação de carga e comportamento geral dos grampos ensaiados. 

Normalmente os ensaios são realizados conforme ilustra a Figura 2.44, 

com um trecho livre de 1,0m, seguido a outro injetado de 3,0m. Instala-se um 

macaco hidráulico aplicando forças de tração no grampo. Faz-se a leitura da carga 

aplicada com precisão entre 0,5 e 1,0%, verificada na maior parte nos transdutores 

elétricos. Com o uso de deflectômetros são anotados os deslocamentos da cabeça 

do grampo a diferentes cargas aplicadas. Obtém assim, uma curva carga x 

deslocamento da qual se obtém a força máxima de tração Tmax no grampo. Assim 

sendo, a resistência ao arrancamento qs é obtida pela expressão: 

 

ancorado

max
s L.D.

T
q

π
=         (2.1) 

em que : 

qs - resistência unitária ao arrancamento mobilizada; 

D - diâmetro do furo; 

Tmax - força axial de tração máxima no grampo;  

Lancorado - comprimento ancorado ou injetado do grampo. 

 

 

Figura 2.44 - Esquema adotado nos ensaios de arrancamento (adaptado de 

Ortigão, Silva e Maia, 1992). 
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Os efeitos de contorno na cabeça do grampo, causados pela placa de 

reação que é posicionada no solo, são evitados pelo trecho livre. Ao se aplicar o 

carregamento de tração no grampo a face e o solo ficam submetidos à 

compressão. No caso de haver o trecho livre, o início do grampo ficará submetido 

à compressão, o que é indesejável. Portanto, deve-se utilizar um obturador de 

calda de cimento para não permitir o preenchimento do furo neste trecho (Spring, 

2006). Feijó e Ehrhich (2001), Proto e Silva (2005) e Springer (2006) garantiram 

o controle dos comprimentos injetados dos grampos por meio de um obturador 

constituído de espuma enrolada na barra de aço (Leite, 2007). 

Os grampos ensaiados devem ter os mesmos procedimentos de execução 

dos grampos permanentes no tocante a: inclinação; limpeza do furo; instalação da 

barra e injeção, com o intuito de se manter o mesmo padrão de comportamento 

(Clouterre, 1991). Pitta e outros (2003) recomendam a proporção de 1 ensaio para 

cada 10 grampos permanentes do maciço a ser estabilizado. GEORIO (2000), 

estabelece que sejam realizados pelo menos ensaios em 2 grampos ou em 1%, 

para que sejam comprovadas as resistências ao arrancamento especificadas em 

projeto. O princípio básico de ensaio consiste na aplicação de uma força estática 

na cabeça do grampo até provocar um movimento de cisalhamento entre o solo e 

o grampo. Os grampos ensaiados não devem ser incorporados à estrutura 

permanente de contenção (Clouterre, 1991), citado em Leite (2007). 

 Para um bom desempenho de ensaio de arrancamento são indispensáveis 

os seguintes itens: 

● Placas de reação que distribui as cargas do macaco hidráulico; 

● Grade de reação que direciona o macaco hidráulico mantendo-o com a 

mesma inclinação do grampo para garantir que a aplicação da carga seja axial; 

● Macaco hidráulico para tracionar o grampo; 

● Célula de carga para medir a carga transmitida ao grampo; 

● Placa de referência para fazer as leituras dos deslocamentos e servir de 

apoio para o extensômetro; 

● Porca para garantir a união do conjunto durante o ensaio, sendo que a 

carga do aperto do mesmo deve ser monitorada; 
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● Suporte externo rígido para fixação do extensômetro que mede as 

leituras dos deslocamentos do grampo. 

A Figura 2.45 ilustra o modelo de montagem para realização de um ensaio 

de arrancamento em grampos convencionais, citado em Leite (2007). 

 

 

Figura 2.45 - Esquema de montagem típico de ensaios de arrancamento (adaptado 

de Spinger, 2006; citado em Leite, 2007). 

 

2.7.3 - Ensaio de Deformação Controlada 

 

O ensaio de deformação controlada trata-se do ensaio no qual o grampo é 

submetido a um carregamento com velocidade de deformação constante. 

Clouterre (1991) recomenda o uso de macaco hidráulico manual na aplicação de 

forças que devem produzir deslocamentos de 1,0mm/min. com margem de erro de 

-10% a 10%. Recomenda-se traçar o gráfico de Força x Deslocamento, onde as 

leituras de carga são registradas a cada 0,1mm (6 segundos) nos primeiros 5,0mm. 

A seqüência das leituras é realizada a cada 0,5mm (30 segundos) até que se atinja 

a força residual. O ensaio deverá continuar para o caso da não observância de pico 

ou valor residual, até que a força de tração na cabeça do grampo varie menos que 

1% para um deslocamento de 1,0mm (Clouterre, 1991). 

 Durante o descarregamento, as leituras deverão ser registradas a cada 1/10 

do valor máximo da força (Leite, 2007). 
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2.7.4 - Ensaio de Força Controlada 

 

O ensaio de força controlada é o ensaio em que o grampo é submetido 

gradualmente à força de arrancamento, que aumenta até o limite estimado (TLE) e 

que deve ser inferior a 60% da carga de escoamento do aço (Clouterre, 1991). Os 

carregamentos sucessivos são mantidos por 60 minutos, exceto ao ponto que 

corresponde a 70% de TLE, sendo que o 1o deslocamento deve ser registrado a 

10% de TLE. 

A força realizada na cabeça do grampo é registrada por meio de uma 

célula de carga, sendo que a mesma deve ser mantida constante a cada passo do 

carregamento, admitindo sua variação de até 0,1% de TLE. 

Quando a carga é atingida, corresponde ao tempo inicial (t0) de cada fase 

do carregamento. As forças e os deslocamentos são registrados nos tempos: 1; 2; 

3; 4; 5; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 45 e 60 minutos e a cada15 minutos para a fase de 

carregamento correspondente a 70% de TLE, que devem ser mantido por 3 horas. 

No caso de não observância de ruptura para a força limite estimada (TLE), 

continua-se o ensaio com acréscimos de 10% de TLE até a 15a fase, não 

ultrapassando 90% da tensão de escoamento do aço. Durante o descarregamento 

as leituras deverão ser registradas a cada 1/10 da força máxima de arrancamento 

obtida pelo ensaio (Leite, 2007). 

 

2.7.5 – Interpretação dos resultados 

 

A análise dos resultados deve ser feita em função dos dados registrados 

durante o ensaio de arrancamento. Se durante o ensaio forem registrados apenas 

os valores das forças de tração T, obter-se-á, somente a força máxima de 

arrancamento Tmax e o valor da resistência qs  pela Equação (2.1). 

Se forem registradas tanto as forças de tração quanto os deslocamentos da 

cabeça do grampo, obter-se-á uma curva Carga x Deslocamento que descreve a 

interação solo-grampo. O que permite tanto a previsão dos deslocamentos de uma 

obra quanto cálculos futuros do estado limite de utilização (Clouterre 1991; citado 

em Leite, 2007). 
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 Couto (2002) apresenta na Figura 2.46 uma curva típica de Carga x 

Deslocamento, onde identifica três fases distintas de comportamento: 

● Fase de ajuste do sistema, cuja rigidez é crescente; 

● Fase elástica, cuja rigidez se mantém constante, ou seja, há uma 

proporcionalidade entre as forças e os deslocamentos; 

● Fase plástica, cuja rigidez decresce e ocorrem grandes deslocamentos 

para pequenos acréscimos de carga (citado em Leite, 2007). 

 

 

Figura 2.46 – Curva típica de ensaio de arrancamento (Couto, 2002; citado em 

Leite, 2007). 

 

A Figura 2.47 ilustra a correspondência da força de arrancamento Tmax, 

que alterna ora do valor residual, ora do valor cuja mudança de força para 1,0mm 

de deslocamento é menor que 1%, ora para valor correspondente a um 

deslocamento máximo de 30,0mm. 

 

 

Figura 2.47 – Critérios de ruptura usados nos ensaios de arrancamento (Clouterre, 

1991; citado em Leite, 2007). 
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A Lei bi linear de Frank e Zhao (1982) representa a mobilização do atrito 

lateral unitário comparando as curvas de arrancamento teórica e experimental de 

ensaios executados em areia pelo “Centre Experimental de Recherches et 

d’Etdudes du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP)”, no projeto de 

Clouterre, conforme ilustra a Figura 2.48. A mesma é representada no plano (τ, y), 

pelo valor limite de resistência ao arrancamento qs e por duas retas com inclinação 

kβ e kβ/5, respectivamente, que se interceptam no ponto qs/2 (Leite, 2007). 

 

 

Figura 2.48 – Modelagem de uma curva experimental de ensaio de arrancamento 

através da Lei de Frank e Zhao (Clouterre, 1991; citado em Leite, 2007). 

 

2.7.6 – Mobilização do Atrito ao Longo do Grampo 

 

A mobilização ao longo do grampo ocorre gradualmente partindo da 

cabeça do grampo até a parte mais interna do mesmo. Conforme ilustram as 

Figuras 2.49; 2.50 e 2.51. Ao aplicar uma força T na cabeça do grampo, o mesmo 

tende a se deslocar com relação ao solo para equilibrá-la, o que provoca maiores 

deformações na região do pé do grampo, independente de seu comprimento 

(Leite, 2007). 
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Figura 2.49 - Distribuição das deformações ao longo do grampo durante o ensaio 

de arrancamento (Clouterre, 1991; citado em Leite, 2007). 

 

Figura 2.50 - Distribuição das forças de tração ao longo do grampo durante o 

ensaio de arrancamento – L = 3m (Clouterre, 1991, citado em Leite, 2007). 
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Figura 2.51 - Distribuição das forças de tração ao longo do grampo durante o 

ensaio de arrancamento – L = 12m (Clouterre, 1991, citado em Leite, 2007). 

 

As Figuras 2.52 e 2.53 ilustram que com o crescimento progressivo da 

força T, há uma aproximação das tensões de cisalhamento do limite de ruptura do 

contato solo-grampo até ocorrer à mobilização da resistência ao arrancamento qs. 

As distribuições dessas tensões são inversamente proporcionais ao comprimento 

do grampo, quanto maior o grampo, menor será a distribuição das tensões ao 

longo do seu comprimento (Leite; 2007). 

 

Figura 2.52 - Distribuição das tensões cisalhantes ao longo do grampo durante o 

ensaio de arrancamento – L = 3m (Clouterre, 1991; citado em Leite, 2007). 
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Figura 2.53 - Distribuição das tensões cisalhantes ao longo do grampo durante o 

ensaio de arrancamento – L = 12m (Clouterre, 1991; citado em Leite, 2007). 

 

2.7.7 – Correlações Empíricas 

  

 A descrição deste item foi desenvolvida com base na publicação Springer 

(2006). 

Na fase de pré-dimensionamento e na falta de parâmetros específicos 

admite-se a resistência unitária ao arrancamento (qs) de acordo com as correlações 

empíricas disponibilizadas na literatura. Podem ser citados os trabalhos de 

Bustamante e Doix (1985) e Ortigão (1997). 

O valor de (qs) foi relacionado por Bustamante e Doix (1985) baseado na 

pressão limite do pressiômetro Ménard (p1) e no índice de resistência à penetração 

(N-SPT). A Figura 2.54 ilustra os valores de resultados de (qs) baseados em 

ensaios de arrancamento feitos em ancoragens com somente um estágio de injeção 

(IGU) e em ancoragens com múltiplo estágio de injeção (IRS) pelo sistema de 

válvula de manchete. Entretanto essas correlações apresentadas entre a pressão 

limite do pressiômetro de Ménard e o número N do ensaio SPT só são válidas 

para os tipos de solos estudados pelos supracitados autores. 
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Figura 2.54 – Correlação (qs), (p1) e N(SPT) (Bustamante e Doix, 1985). 

 

A Figura 2.55 ilustra uma correlação apresentada por Ortigão e Palmeira 

(1997), após análises feitas com base nos ensaios de arrancamento em grampos 

com injeção de calda de cimento sem pressão e com diâmetros variando entre 75 e 

150 mm, realizados no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 
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Figura 2.55 - Correlação (qs) e número de golpes N(SPT) (Ortigão e 

Palmeira, 1997). 

 

Alicerçado nos parâmetros de resistência do solo e na interface solo/calda 

de cimento, adquiridos em ensaios de cisalhamento direto no laboratório, Proto 

Silva (2005) apresentou uma relação semi-empírica para avaliação da resistência 

ao arrancamento dos grampos. O estudo foi fundamentado em ensaios de 

arrancamento executados em um maciço grampeado em solo residual de gnaisse e 

em ensaios de cisalhamento direto no solo e na interface do mesmo com a calda 

de cimento, onde foram avaliadas as propriedades mecânicas destes materiais. 

Com a meta de expressar a resistência ao arrancamento com base nos 

parâmetros de resistência do contato entre o solo e a calda de cimento, admitiu 

que o mecanismo de transferência de carga nessa interação se faz no atrito entre a 

calda de cimento (grampo) e o solo. Logo a resistência ao arrancamento unitária 

(qs) encontrada nos ensaios de campo é considerada igual à resistência ao 

cisalhamento na interface solo/calda de cimento definidas em laboratório, 

expressa pela Equação 2.2 (Proto Silva, 2005). 

 

))tan(.c(q '
n

'
a1s δσ+λ=        (2.2) 

Sendo: 

qs = resistência unitária ao arrancamento; 

λ1 = fator de carga; 

ca’ = adesão da interface; 
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σn = tensão normal aplicada ao grampo; 

δ'  = ângulo de atrito da interface. 

 

Alternativamente, a resistência ao arrancamento pode ser expressa em 

função dos parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo (Proto Silva, 2005): 

 

))tan(.c.(.q '
n

'*
1s φσ+αλ=        (2.3) 

 

na qual: 

qs  = resistência unitária ao arrancamento; 

λ1
*= fator de carga para solo; 

α  = coeficiente de interface; 

c’ = coesão do solo; 

σn = tensão normal aplicada ao grampo; 

ø' = ângulo de atrito do solo 

 

As Equações 2.2 e 2.3 apresentam um fator de carga λ1 e λ1
*, 

respectivamente, que envolvem um conjunto de condicionantes de interação 

solo/grampo, tais como fator de escala, interação física entre a nata de cimento e o 

solo, sucção dos solos não saturados, efeito tridimensional do grampo, 

condicionantes de projeto (espaçamento entre os grampos), efeitos da re-injeção 

dos grampos estudados (Proto Silva, 2005). 

A Figura 2.56a apresenta o fator de carga λ1
* em função da tensão normal 

ao grampo considerando solo residual de gnaisse tanto jovem quanto maduro. A 

Figura 2.56b apresenta a variação do fator de carga (λ1) com o aumento da tensão 

normal ao grampo para o solo residual jovem de gnaisse estudado pelo autor. 

A Equação 2.4 apresenta o coeficiente de interface (α), para λ1 igual a λ1
*, 

que associa os parâmetros de resistência da interface solo-calda de cimento aos 

parâmetros de resistência do solo, expresso por Proto Silva (2005). 

 

)'tan('c

)'tan(.c

n

n
'
a

φσ+

δσ+
=α          (2.4) 
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Figura 2.56 – Tensão normal x Fator de carga λ1 e λ1
* (Proto Silva, 2005). 

 

 A Figura 2.57 mostra a variação do coeficiente de interface (α) em função 

da tensão normal ao grampo para o solo residual de gnaisse maduro (solo 1) e 

para o solo residual de gnaisse jovem (solo 2). 
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Figura 2.57 – Tensão normal x Coeficiente de interface (α) (Proto Silva, 

2005). 

 

Esta avaliação de estimativa de qs foi feita por Proto Silva (2005), levando 

em consideração os resultados experimentais de resistência ao arrancamento 

registrados por diferentes autores em solos residual de gnaisse, os quais indicaram 

uma significativa adequação da relação proposta. 

 

2.7.8 - Histórico de obras de solo grampeado no Brasil 

 

Duas fases distintas caracterizam o emprego da técnica no Brasil; uma 

empírica com base na experiência de construtores em NATM, sem uma 

preocupação de análise do comportamento do conjunto solo-grampo e na atual, 

iniciada recentemente de forma mais racional, requerida por obras mais arrojadas, 

utilizando métodos de análises, citados anteriormente. 

  A primeira fase ocorreu por volta de 1970, na contenção de emboques de 

túneis no Sistema Cantareira, SABESP-SP (Figura 2.58), projetados de forma 

empírica (Zirlis e outros 1992, citado em Ortigão, Zirlis e Palmeira, 1993). 
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Figura 2.58 – Contenção de taludes de emboques de túneis do Sistema Cantareira, 

SP, 1970 (foto ilustrativa similar ao Sistema Cantareira, obra na Malásia, 

Ortigão). 

 

Desde 1976, tem sido empregado o uso de solo grampeado com taludes de 

até 12m de altura, com grampos executados em concreto moldado in loco e com 

paramento de proteção de face em peças pré-moldadas com o nome comercial de 

Rimobloco, Figura 2.59 (Ortigão e Palmeira 1992, citado em Ortigão, Zirlis e 

Palmeira, 1993). 

 

 

Figura 2.59 – Muro com face de elementos pré-moldados Rimobloco (Ortigão e 

Palmeira, 1992). 
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Figura 2.60 – Contenção de escavação em solo residual gnaisse para implantação 

de prédios de apartamentos, Icaraí, Niterói, RJ, Construtora Soter, (1984), 

Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993). 

 

 

Figura 2.61 – Contenção de talude em filito sob a fundação de viaduto ferroviário, 

FEPASA (Ferrovias Paulistas S/A), Marinque, SP, Ortigão, Zirlis e Palmeira 

(1993). 

 

 A Tabela 2.14 descreve uma relação de outras obras executadas no Brasil, 

com destaques para a obra de Icaraí, Niterói, RJ, Figura 2.60 e para a obra de 

estabilização do talude em filito sob a fundação do viaduto ferroviário da 

FEPASA, Figura 2.61 (Ortigão, Zirlis e Palmeira, 1993). 
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Tabela 2.14 – Obras realizadas no Brasil com o uso de solo grampeado (1970 a 1993), Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993). 
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Lima (2007), descreve os parâmetros típicos de maciços grampeados em obras 

nacionais abrangendo os diversos tipos de solos, fundamentado nos autores: Hachich e 

outros, 1999; Azambuja e outros, 2001 e 2003; Pinto e Silveira, 2001; Pitta  e outros, 

2003; Hosken, 2003; Soares e Gomes, 2003; Décourt e outros, 2003a e 2003b; Moraes 

e Arduino, 2003; Lozano e de Castro, 2003; Alonzo e Falconi, 2003; Oliveira e outros, 

2005; Lima Filho e outros, 2005; Sandroni e da Silva, 2005 ( Tabela 2.15).  

 

Tabela 2.15 – Resumo dos parâmetros dos maciços grampeados no Brasil (adaptado de 

Lima, 2007) 

TIPO DE 

SOLO 

Nº de 

Obras 

Variação dos 

Parâmetros 

Talude Grampo 

hparede 

Β 
Altura 

(H) 
L Øaço Øfuro α Sh Sv 

Graus m m mm mm graus m m mm 

Areia Argilosa 3 

Media 90 10,4 6,3 20 - - 1,3 1,2 100 

Máximo 90 14,0 8,0 20 - - 1,5 1,5 150 

Mínimo 90 6,0 4,0 20 - - 1,2 1,0  

Areia siltosa 1 

Media 90 14,0 8,0 - - - 1,3 1,3 80 

Máximo 90 14,0 8,0 - - - 1,3 1,3 80 

Mínimo 90 14,0 8,0 - - - 1,3 1,3 80 

Argila Arenosa 3 

Media 86 5,5 6,0 20 - - - - - 

Máximo 90 6,5 8,0 20 - - - - - 

Mínimo 83 4,7 4,0 20 - - - - - 

Argila Orgânica 1 

Media 90 4,8 4,5 20 - - 1,2 1,0 150 

Máximo 90 4,8 6,0 20 - - 1,2 1,0 150 

Mínimo 90 4,8 3,0 20 - - 1,2 1,0 150 

Silte Arenoso; 

Silte 

7 

 

3 

Media 85 7,9 5,7 20 75 22,5 1,3 1,4 82 

Máximo 90 12,5 10,0 25 75 30,0 2,0 2,1 100 

Mínimo 60 4,0 4,0 20 75 15 1,0 1,0 70 

Argila Silto – 

Arenosa 
16 

Media 88 7,6 6,7 20 - - 1,2 1,2 80 

Máximo 90 14,0 10,0 20 - - 1,2 1,2 100 

Mínimo 74 3,3 3,0 16 - - 1,2 1,2 70 

Argila Siltosa 17 

Media 87 8,4 6,1 20 - - 1,3 1,3 76 

Máximo 90 14,2 8,0 20 - - 1,5 1,5 100 

Mínimo 60 5,0 4,0 16 - - 1,2 1,1 70 

Colúvio 9 

Media 83 6,8 5,8 20 - - 1,3 1,4 80 

Máximo 90 11,0 8,0 20 - - 1,5 1,5 100 

Mínimo 60 4,2 4,0 20 - - 1,0 1,1 70 

Solo Residual 71 

Media 78 10 6 20,0 80 20 1,5 1,5 80 

Máximo 90 30 16 25,0 100 35 2,5 2,5 150 

Mínimo 50 3 3 12,5 50 10 1,0 0,8 50 
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A Tabela 2.16 descreve os parâmetros dos maciços grampeados executados pelo 

DER/MG na duplicação da BR/381 Belo Horizonte – São Paulo Lote 21 (Cambuí 

Divisa SP) no período compreendido entre 2001 e 2003, fiscalizadas por este autor e 

que não constam na literatura. Os projetos executivos elaborados pela empresa de 

consultoria ENGEMIN e o volume do relatório denominado “Anexo 1A - Concepções 

de Soluções para a Estabilização de Taludes de Corte e Aterro - Lote 21”, elaborado 

pela Empresa de Consultoria Engesolo, encontram no DER/MG. 

 

Tabela 2.16 – Resumo dos parâmetros dos maciços grampeados na duplicação da 

BR/381 (2001), DER/MG. 

TIPO DE 

SOLO 

Nº de 

Obras 

Variação dos 

Parâmetros 

Talude Grampo 

hparede 

β Altura L Øaço Øfuro α Sh Sv 

Graus m m mm mm graus m m mm 

Solo 

Residual 
10 

Media 78 20 12 32,0 100 10 1,5 1,5 100 

Máximo 90 32 15 32,0 100 10 2,5 2,5 100 

Mínimo 50 8 9 32,0 100 10 1,0 0,8 100 

 

 

2.8 – Métodos de Monitoramento 

 

De acordo com Byrne e outros (1998) e Lazarte e outros (2003) a 

instrumentação de estabilizações de taludes por grampeamento deve ser monitorada 

com a utilização de inclinômetros, marcos instalados nas cristas dos taludes, células de 

cargas e “strain gauges” (célula de deformação). A movimentação dos maciços 

reforçados durante e após a execução do reforço, devem ser feitas pelos marcos 

superficiais e pelos inclinômetros. Devem-se instalar as células de cargas na 

extremidade dos grampos pré-determinados, junto ao paramento de proteção de face, a 
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fim de se mensurar os esforços de tração na cabeça dos mesmos e os “Strain gauges” 

devem ser instalados ao longo dos grampos de forma a mensurar e identificar a 

distribuição e desenvolvimento dos esforços atuantes nos mesmos (Figura 2.62). Este 

procedimento permite obter elementos importantes que possam aprimorar essa técnica. 

A monitoração deverá se proceder durante a execução e por no mínimo 2 anos após a 

sua conclusão (Lima, 2007). 

 

 

Figura 2.62 – Esquema da instrumentação (Byrne e outros, 1998; Lazarte e outros, 

2003). 

 

Obras estabilizadas pelo processo de solo grampeado na cidade do Rio de 

Janeiro têm sido monitoradas pela Fundação Instituto de Geotecnia do Município do 

Rio de Janeiro (GeoRio), com o uso de piezômetros (tipo Casagrande), indicadores de 

nível d’água e medidores de deslocamentos (marcos superficiais e inclinômetros). Além 

desses, também têm sido utilizadas células de cargas, indicadores de convergências, 

inclinômetros, entre outros (Ortigão e Sayão, 2000; Sayão e outros, 2005; Nunes e 

outros, 2006). 

Outros autores sugerem que a instrumentação para monitoramento de taludes 

grampeados deve ser feita com o uso de inclinômetros, piezômetros de tubo aberto e 

indicadores de nível d’água, sendo que os deslocamentos devem ser monitorados em 
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diversos pontos do paramento de proteção de face e superfície do terreno com nível 

óptico ou com estação global. O projeto deve contemplar a instrumentação e um 

programa mínimo de leituras para as etapas de execução da obra (Sandroni e Da Silva, 

2005), citado em Lima, 2007.  

Os países como Estados Unidos (Shen e outros, 1981), França (Clouterre, 1991) 

e a Alemanha (Gässler, 1992 e 1993), iniciaram o programa de monitoramento na 

década de 70 junto com o surgimento da técnica. 

Clouterre (l991) desenvolveu o projeto nacional de pesquisa que recebeu seu 

nome, abrangendo um programa de monitoramento com uso de instrumentação em três 

obras de maciço grampeado durante o período de 1986 a 1991. Sendo que os mesmos 

tiveram seus deslocamentos monitorados com uso de inclinômetros, suas deformações 

ao longo dos grampos com o uso de “strain-gauges” e por meio de ensaios de 

arrancamento (Plumelle e outros, 1989). 

Detalhes de monitoramento foram apresentados por Cartier e Gigan (1983) em 

duas obras de escavações grampeadas na França. Sendo uma executada em solo siltoso 

com talude de 11,60m de altura, com o emprego de grampo cravado, que tiveram seus 

deslocamentos de face monitorados com marcos superficiais e ensaios de arrancamento. 

A outra escavação de cunho experimental, com as seguintes características: altura da 

escavação 5,50m; comprimento dos grampos 5,50m acoplados com 4 “strain-gauges”; 

o objetivo foi à avaliação da interação solo x grampo. As observações registradas foram 

que as tensões de tração ao longo dos grampos junto ao paramento de proteção de face, 

são mínimas e máximas no terço central dos grampos, não sendo observados momentos 

fletores nos grampos. As deformações máximas registradas a partir dos inclinômetros 

foram da ordem de 0,1%H. 

Outro programa de instrumentação de escavação grampeada em silte argiloso 

com 17,0m de profundidade foi apresentado por Stocker e Riedinger (1990). Foram 

utilizados na instrumentação: inclinômetros; células de cargas; extensômetros e “strain-

gauges”, sendo que a obra foi monitorada por um período de 10 anos. Os 

deslocamentos do paramento de proteção de face pararam após três anos da conclusão 

da obra, sendo que os mesmos variaram entre 0,1%H a 0,36%H. Entretanto ocorreram 

acréscimos variando da ordem de 0,06%H a 0,15%H, associados à execução da 

estrutura. Foi observada uma significativa influência das condições ambientais nos 
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resultados das leituras dos esforços axiais nos grampos, sendo que quando registrados 

valores negativos da temperatura na superfície do talude, observavam o aumento da 

magnitude dos esforços axiais no grampo. 

A Figura 2.63 expressa os detalhes de um programa de monitoramento de uma 

escavação de cunho experimental realizados na França por Plumelle e outros (1990), 

durante o “Projeto Clouterre (Clouterre, 1991)”. O trabalho mostra que os 

deslocamentos horizontais do maciço grampeado foram registrados a partir das leituras 

compiladas dos três inclinômetros instalados respectivamente a 2, 4 e 8m do paramento 

de proteção de face, sendo que as forças axiais nos grampos foram monitoradas a partir 

da instalação de “strain–gauges” espaçados a cada 0,5m em todos os grampos. Todavia 

os resultados cadastrados pelo monitoramento acusaram deslocamentos da ordem de 

0,3%H na crista do talude escavado e que os esforços axiais nos grampos superiores 

ocorreram entre 2,0 a 2,5m do paramento de proteção de face e não entre o paramento 

de proteção de face e a parede escavada. 

 

 

Figura 2.63 – Escavação experimental em solo grampeado (Plumelle e outros, 1990). 

 

A Figura 2.64 ilustra a geometria de um talude reforçado por grampeamento, no 

qual um plano de monitoramento foi realizado por Drumm e outros (1996). Trata-se de 

um talude sobre o qual foi lançada uma pilha de estéreis provenientes de atividade de 

mineração. O programa engloba uma instrumentação de 4 seções típicas. Todavia o 

monitoramento visou registrar os deslocamentos horizontais do maciço grampeado e a 

progressão das tensões axiais nos grampos durante a construção e vida útil da estrutura. 
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Figura 2.64 – Geometria do talude (Drumm e outros, 1996). 

A Figura 2.65 ilustra uma seção típica instrumentada, embora os registros não 

tenham sido publicados.  

 

 

Figura 2.65 – Seção típica instrumentada (Drumm e outros, 1996). 

 

Uma escavação grampeada monitorada com 10m de altura em solo residual foi 

detalhada por Shiu e outros (1997) e Wong e outros (1997). Tal detalhamento foi 

elaborado com base na instalação de 5 inclinômetros de 16,0m cada (distante do 

paramento de proteção de face em 0,30m), sendo o desempenho do talude verificado 

através de ensaios de arrancamento em grampos instrumentados com “strain gauges” e 

células de cargas instaladas entre o talude e o paramento de proteção de face, conforme 

descrito na Figura 2.66. O monitoramento foi realizado diariamente no decorrer da 

escavação e após o processo de escavação, com espaçamento entre 3 e 4 dias. Os 
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resultados registrados a partir dos inclinômetros após a conclusão da obra foram de 

deslocamentos horizontais máximos da ordem de 0,26%H; após 3 meses de 0,37%H. 

Wong e outros (1997), atribuiu o acréscimo dos deslocamentos em função do grau de 

saturação do maciço grampeado causado pelas infiltrações de águas pluviais com 

consequente redução da parcela de sucção. No entanto os pontos máximos de 

distribuição de forças axiais foram observados nos “strain-gauges” instalados nos 

grampos que distavam 4m do paramento de proteção de face. O esforço axial 

dimensionado em alguns extensômetros foi equivalente aos obtidos em ensaios de 

arrancamento. A comparação dos resultados calculados por modelagem numérica por 

meio do programa FLAC (Itasca, 1996), com os obtidos pela monitoração, mostrou 

discrepâncias nos resultados, sendo os mesmos atribuídos pelos autores às análises 

numéricas bidimensionais, que não retrataram de forma clara a interação solo x grampo 

às incorreções do parâmetro de deformabilidade do solo e à não consideração do efeito 

de sucção durante o processo de infiltração de água no solo. Cardoso e Carreto (1989); 

Kirsten (1991); Kirsten e Dell (1991); Caliendo e outros (1995); Briaud e Lim (1997); 

Ann e outros (2004); Proto Silva, (2005), enriquecem mais a discussão sobre a 

influência desses fatores no comportamento das tensões deformações em maciços 

grampeados. 

 

 

Figura 2.66 – Seção instrumentada (Wong e outros, 1997). 
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A Figura 2.67 ilustra um programa de monitoramento de um maciço grampeado 

com 12m de altura em solo residual, elaborado por Barley e outros (1999), cujo foco foi 

à monitoração dos esforços atuantes em três grampos injetados, instrumentados com 

“strain-gauges”, protegidos com poliretano (Flexonoss). Os extensômetros elétricos 

apresentaram resistência de 350Ω com faixa de trabalho de +/- 1500µε. Os mesmos 

foram instalados na face superior e inferior dos grampos conforme descritos na Figura 

2.67, espaçados em média de 1,0m nos respectivos grampos com dimensões de 7,5; 5,5 

e 4,0m.  

 

Figura 2.67 – Obra instrumentada mostrando o posicionamento dos grampos e dos 

“strain-gauges” (Barley e outros, 1999). 

 

Os primeiros resultados obtidos por Barley e outros (1999), durante a 

monitoração estão descritos na Figura 2.68, no qual a força axial nos grampos foi o 

resultado do produto das deformações axiais pelo módulo de elasticidade do grampo e 

pela sua seção transversal. Um acréscimo de carga nos grampos foi mostrado pela 

magnitude das forças axiais em função do tempo de leitura, onde pequenas variações 
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podem estar associadas à variação da umidade higroscópica do solo e as forças 

negativas ocorridas nos grampos associadas à contração e expansão do solo, causadas 

pelas variações climáticas (Barley e outros, 1999). 

 

 

Figura 2.68 – Força axial em cada “strain gauges” vs. tempo (Barley e outros, 1999). 
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A estabilização de uma escavação temporária em um maciço grampeado 

constituído de argila mole foi descrita por Oral e Sheahan (1998) e por Sheahan (2000), 

a qual previa o seu monitoramento com o uso de 7 inclinômetros verticais e 1 

horizontal (inclinado em 20o), 4 piezômetros, 3 células de cargas nas cabeças dos 

grampos, sendo que 3 desses grampos foram instrumentados com “strain-gauges”. Os 

resultados obtidos apresentaram-se compatíveis com os citados em literatura, onde os 

valores máximos ocorreram na crista do talude da escavação. Tal iniciativa indicou o 

uso da técnica de estabilização de taludes por grampeamento em solos compressíveis. 

Uma escavação com o uso da técnica em solo grampeado foi realizada na 

Turquia com a finalidade da construção de um edifício comercial, sendo que a mesma 

foi descrita por Durgunoglu e outros (2003). A obra teve seus deslocamentos 

monitorados através da instalação de 40 inclinômetros alinhados na crista do talude 

escavado e balizados via modelagem numérica por meio do programa FLAC (Itasca, 

1996). Os resultados obtidos nas leituras inclinométricas concluíram que os 

deslocamentos laterais aumentaram com progressão da escavação e pararam após um 

período compreendido entre 30 a 40 dias da conclusão da escavação. Esses autores 

recomendaram que obras de maior altura de escavação, sugerindo alturas maiores que 

10m, deveriam ser monitoradas com inclinômetros, extensômetros e “strain-gauges”, 

além de serem dimensionadas com uso de análises computacionais. 

Turner e Jensen (2005) apresentaram um trabalho de estabilização de um talude 

com o uso de solo grampeado, onde utilizaram um programa de monitoramento com 

grampos instrumentados com ”strain-gauges” e inclinômetros. As análises dos 

resultados obtidos dos esforços axiais nos grampos, concluíram que os métodos 

preconizados pela Federal Highway Administration-FHWA (Byrne e outros, 1998) para 

avaliação de tração do grampo são conservadores. 

Além dos monitoramentos supracitados, outros resultados podem ser 

observados nas pesquisas realizadas por: Shen e outros (1981); Gässler e Gudehus 

(1981); Juran e Elias (1990); Stocker e Riedinger (1990); Kirkgard e Hammock (1993); 

Shiu e outros (1997); Sayão e outros (2005) e Nunes e outros (2006). Podendo ser 

observados em programas experimentais em escala reduzida em trabalhos como os de: 

Kim e outros (1995); Raju e outros (1997); Dell’Avanzi e outros (2006) e França e 

outros (2006), obras citadas em Lima, 2007. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDO POR EQUILÍBRIO LIMITE DA ESTABILIDADE DO SISTEMA DE 

REFORÇO EM SOLO GRAMPEADO DO TALUDE 360 DA RODOVIA 

FERNÃO DIAS 

3.1 - Introdução 

 

O presente estudo refere-se aos elementos de projeto de reestabilização 

necessários para a complementação das obras de melhoramentos e duplicação da 

rodovia BR-381/MG - Fernão Dias, no intervalo entre os atuais marcos quilométricos 

637,8 (Nepomuceno) e 893,2 (Divisa MG/SP). 

Os dados aqui levantados para a elaboração deste trabalho foram retirados do 

relatório DER-MG (1999). Este relatório que se referia aos elementos de projeto do 

segmento entre o quilômetro 845,6 e o quilômetro 893,2, isto é, entre Cambuí e a 

Divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, na extensão de 47,6 km. Segundo o 

novo PNV (PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO), esse lote situa-se entre o quilômetro 

889,23 e o quilômetro 939,20. 

O marco inicial do segmento ocorre a uma distância de 3.600m após a ponte 

sobre o Ribeirão das Antas, no perímetro urbano de Cambuí. O seu final é coincidente 

com o marco da divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. 

A 2ª etapa dos serviços de melhoramentos e ampliação da rodovia BR-381, 

entre Nepomuceno e a divisa dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, foi iniciada em 

setembro de 1997. 

A rodovia foi subdividida em 11 lotes, numerados sequencialmente a partir do 

Lote 8 até o Lote 18 que posteriormente foi subdividido em Lotes 19, 20 e 21, onde o 

Lote 19 englobou os antigos Lotes 8, 9, 10, 11 e 12. O Lote 20 englobou os antigos 

Lotes 13, 14 e 15 e finalmente o Lote 21 englobou os Lotes 16, 17 e 18, objeto deste 

trabalho. A cada lote de construção havia a correspondência de um lote de projeto. 

Em função da necessidade de algumas adequações das soluções inicialmente 

propostas, seja para otimização técnica, seja pelo surgimento de situações novas, foram 
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definidas, durante a execução das obras, soluções complementares àquelas concebidas 

inicialmente, alterando, em conseqüência, os valores primitivos dos contratos. 

O presente estudo objetiva sintetizar as observações realizadas nos taludes de 

corte escorregados durante a execução das obras da 2a etapa de duplicação da rodovia 

BR-381, os estudos geotécnicos realizados (sondagens SPT, ensaios de resistividade, 

ensaios triaxiais, monitoramento do nível do lençol freático e estudos geofísicos nos 

taludes). 

 Os taludes de corte em epígrafe se posicionam do lado esquerdo da pista 

existente (sentido Belo Horizonte - São Paulo), lado onde, localmente, se implantou a 

nova pista, abrangendo o atual Lote 21: 

 - corte entre estacas 360 e 372, lado esquerdo; 

- corte entre estacas 376 e 389 + 10, 00, lado esquerdo. 

 

 

3.2 - Condicionamento Geológico-Geotécnico do Segmento em Estudo 

 

 A descrição dos aspectos Geológicos e Geotécnicos deste item foi retirada do relatório 

desenvolvido pela empresa de consultoria Engesolo para o DER/MG, denominado 

“Anexo 1A - Concepções de Soluções para a Estabilização de Taludes de Corte e 

Aterro - Lote 21”. 

 A litogia dominante no trecho é constituída por rochas arqueanas gnáissicas, 

compreendendo gnaisses charnockíticos, às vezes graníticos e/ou tonalíticos, 

apresentando intercalações locais de anfibolitos. Compostas de rochas de alto grau de 

metamorfismo, cujos componentes máficos parecem predominar. Tais rochas são 

grupadas sob a denominação geral de Complexo Varginha. 

 Estruturas de bandamento (ou gnaissosidade) estão frequentemente perturbadas, 

resultando daí disposições planares pouco extensas. 

 Por outro lado, assinala-se a ocorrência muito significativa de estruturas de 

ruptura frágil (fraturas e diáclases) e de outras estruturas não penetrativas, plano-

onduladas, como espelhos de falhas ou de processos cisalhantes, muitas vezes 

"envernizadas" com fina película de material negro, reluzente e untuoso ao tato, 

frequentemente exibindo estrias do tipo “slickensides”.  
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 Tais estruturas apresentam, para fins práticos, coesão nula e são fatores 

relevantes de instabilidade dos maciços, principalmente nos estados intermediários de 

alterações. Em tais estados, os efeitos gerais de descompressão representados pelo 

alívio de tensões geradas, seja pelos mecanismos de erosão (evolução natural das 

encostas), seja pela escavação dos cortes, promovem seu descolamento, propiciando 

deslocamentos que, não raros, evoluem para rupturas progressivas. 

 Os produtos de intemperismo classificáveis como saprólitos, exibem variações 

de cor e tonalidade expressivas, denotando a complexidade litológica. 

 Feições de “bondins” e presença de xenólitos realçam os contrastes litológicos, 

daí derivando variações locais de comportamento, mesmo nos saprólitos ou solos 

jovens. São freqüentes, também, as situações de núcleos rochosos em seções centrais 

dos cortes mais altos e extensos, com resíduos rochosos "flutuantes", apresentando-se 

sob a forma de massas globosas ou lenticulares. 

 Já os solos residuais imaturos tendem a ser vermelho-róseos, mais vívidos ou 

mais pálidos, de textura silto-argilosa, ou creme acinzentados (provavelmente derivados 

de gnaisses localmente mais leucocráticos e quartzosos) de textura areno-siltosa. 

Assinale-se aí a frequente proximidade do acamamento rochoso e do nível freático 

associado, propiciando condições de instabilidade e até de deslizamentos, quando tais 

zonas são interceptadas. 

 Solos superficiais mais maduros, francamente vermelhos, de tons escuros, 

residuais ou em parte coluviais, apresentam-se em geral cobrindo a parte superior dos 

cortes, com espessura variável, em geral de uns poucos metros. Não raro, porém, 

pequenas vertentes (ravinas ou grotas) truncadas pelos cortes, apresentam-se 

guarnecidas por tais solos, aí de feição predominantemente coluvial. São 

essencialmente argilosos e porosos, exibindo nítidas zonas de concentração de 

umidade. Em consequência, são frequentes os fenômenos de 

instabilidade/deslizamentos, às vezes caracterizados como corrida de lama ou detritos. 

 A consequência mais geral do exposto é que variam de corte para corte, ou 

dentro de um mesmo corte, as influências da composição original da rocha, da 

compartimentação consequente às fraturas e lineamentos estruturais, e das condições do 

estado de intemperismo na determinação de um zoneamento geomecânico, podendo-se 

afirmar que zonas homogêneas, deste ponto de vista, tendem a limitar-se às camadas 
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superiores de solos argilosos. Ao contrário, o que se assinala mais fortemente ao longo 

do trecho é a sua notável heterogeneidade geotécnica. 

 Com efeito, as intervenções no terreno natural consequentes à implantação do 

corpo estradal (cortes e aterros) devem levar, prudentemente, em consideração à própria 

dinâmica dos mecanismos naturais de evolução das encostas, ainda atuantes, e o efeito 

instabilizador das ações da terraplenagem. 

 Em decorrência, o partido mais racional a se adotar no enfoque do problema de 

estabilidade dos taludes consiste na busca da proteção do corpo estradal contra o efeito 

de eventuais escorregamentos. 

 

 

3.3 Particularidades dos Taludes  

 

 Os aspectos particulares dos taludes de corte relativos à constituição, estado e 

comportamento dos materiais, observados em inspeção local. São ilustrados por fotos 

que foram tiradas no período de maio a agosto de 1999 e procuram representar os 

eventos observados com vistas gerais e detalhes dos escorregamentos. 

 

3.3.1 Corte entre as estacas 360 e 372, lado esquerdo 

 

 O talude do corte é em biotita gnaisse com sensíveis variações litológicas e do 

estado de alteração. Na porção central mais alta e adelgaçando-se para as abas existe 

um espesso manto de solo residual vermelho. Foram executados em vários pontos "Rip-

Rap" de sacaria de solo-cimento, atingindo até o terceiro talude, com comportamento 

bastante heterogêneo, um deles totalmente envolvido em escorregamento novo, outros 

com ruína parcial conforme ilustra a Figura 3.1. Uma faixa intermediária de saprólitos 

de rocha gnáissica com variados graus de resistência, mas mergulhando para o interior 

do maciço, conferindo ao talude uma "armadura" de considerável eficácia a partir da 

estaca 372 conforme ilustra a Figura 3.2 no sentido crescente do estaqueamento (Belo 

Horizonte – São Paulo). 

 Na curva, em torno da estaca 362, existe um miolo rochoso de rocha sã 

significativamente afetado pelas detonações para desmonte Figura 3.3.  
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Figura 3.1 – Ilustração das características da porção alta do solo e da tentativa inicial de 

estabilização com o uso de Rip-Rap. 

 

 

Figura 3.2 – Ilustração da faixa intermediária de saprólitos de rocha gnáissica a partir 

da estaca 372. 
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Figura 3.3 – Ilustração do miolo rochoso de rocha sã no entorno da estaca 362. 

 

3.3.2 Corte entre estacas 376 e 389 + 10,00, lado esquerdo 

 

 Talude de corte muito heterogêneo em termos litológicos e das condições de 

estado do material. O substrato é biotita gnaisse com feições de migmatização 

localizadas. O bandamento gnáissico, estrutura mais relevante do ponto de vista 

geomecânico para o local, tem direção em torno de N 40° W e mergulho em torno de 

35° NE, enquanto a via tem azimute (rumo São Paulo) de 77°, como mostra a Figura 

3.4. Desta forma, no talude nordeste (lado esquerdo), o bandamento mergulha em 

sentido oposto ao pendor do talude como ilustra as Figuras 3.5 e 3.6, para o interior do 

maciço, conferindo considerável efeito favorável à estabilidade global nos locais de 

rocha não muito alterada, ou em que, mesmo predominando massas alteradas, existam 

zonas paralelas ao bandamento bem preservadas, pouco alteradas, que teriam de ser 

cisalhadas em escorregamento profundo (Figura 3.7). Notam-se variações 

composicionais acentuadas, gerando produtos de intemperismo variando de saprólitos 

ora muito quartzosos, arenosos, ora muito siltosos micáceos. O horizonte de solo 

argiloso superficial é relativamente delgado, com espessamento local na porção central, 

mais alta do corte também ilustrado na Figura 3.5. O corte exibe ruptura nessa porção, 

não envolvendo o primeiro talude, apenas coberto localmente pelo material escorregado 

também ilustrado na Figura 3.6. A manutenção de importantes zonas globalmente 

estáveis no primeiro talude recomenda intervenção diferenciada segundo o zoneamento 
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geomecânico sumariamente feito, e que pode ser aperfeiçoado. O maciço apresenta a 

ruína quase que total de obras corretivas do tipo "rip-rap" de sacaria de solo-cimento 

anteriormente executadas, ao longo de praticamente toda a extensão do segmento 

conforme ilustra a Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.4 – Ilustração da direção do azimute de 77º. 

 

 

Figura 3.5 – Ilustração da direção de mergulho e da delgada espessura de material 

argiloso. 
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Figura 3.6 – Ilustração da direção de mergulho e de variações composicionais 

acentuadas, variando de saprólitos ora muito quartzosos, arenosos, ora muito siltosos 

micáceos. 

 

 

Figura 3.7 – Ilustração de regiões com formação de rocha não muito alterada. 
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Figura 3.8 – Ilustração do insucesso de contenção com o uso de Rip-Rap no maciço. 

 

3.4 – Investigações Geotécnicas 

 

 As análises de estabilidade dos taludes foram desenvolvidas com base nas 

investigações geotécnicas realizadas, configuração geométrica das seções, configuração 

geotécnica dos maciços e parâmetros geotécnicos dos materiais, conforme sintetizado a 

seguir: 

 

3.4.1 - Sondagens a Percussão – SPT 

 

 Em literatura, no Brasil é comum o uso de sistemas manuais para a liberação de 

queda do martelo, cuja energia aplicada é da ordem de 70% da energia teórica (N70). 

Em comparação, nos EUA e Europa o sistema é mecanizado e a energia liberada é de 

aproximadamente 60% (N60). A prática internacional sugere a normalização do 

número de golpes com base no N60. De acordo Velloso e Lopes (1996) a razão entre o 

N70 e o N60 pode ser estimada entre 10 e 20%. Levando em consideração as incertezas 

das embutidas nas fórmulas empíricas e a condição conservadora, esta correção não foi 

aplicada nos estudos desenvolvidos neste trabalho. 
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 Para o desenvolvimento deste estudo foram consideradas as sondagens a 

percussão (SPT) das seções íntegras e escorregadas, representativas dos taludes de corte 

e aterro, objetivando a caracterização dos materiais e a determinação da localização do 

nível d'água, conforme se segue: 

Corte entre estacas 360 e 372 

− seção estaca 368 + 10,00 : SP-02A; 

− seção estaca 369 + 10,00 : SP-01, SP-02 e SP-03; 

− seção estaca 372 : SP-01. 

 

 De acordo com estas investigações foi possível detectar uma capa de material 

argilo-siltoso de espessura entre 4 e 8 metros com SPT médio em torno de 6 a 7. 

Subjacente apresenta-se um solo de rocha muito alterado areno-siltoso, compacto a 

muito compacto, de espessura entre 2 a 6 metros, com SPT crescente com a 

profundidade, variando de 8 a 21. Notifica-se que em nenhuma destas sondagens foi 

detectada a presença do lençol freático. 

 

3.4.2 - Ensaios Triaxiais 

 

 Para obtenção das amostras indeformadas, foram realizados poços posicionados 

em seções representativas dos taludes de corte mais problemáticos, com coleta de 

blocos dos horizontes inferior e superior. Os ensaios de caracterização classificaram as 

amostras como sendo uma areia silto argilosa. Foram então realizados ensaios de 

compressão triaxial (Anexo 2), do tipo CIUnat e CIUsat ( R  e R sat) em quatro corpos-de-

prova extraídos de cada bloco de amostras dos horizontes inferior e superior. Foram 

também realizados ensaios de caracterização física (granulometria por sedimentação, 

limite de liquidez, limite de plasticidade e densidade real dos grãos) com amostras 

deformadas extraídas dos blocos. 

 Os taludes de corte estudados foram os seguintes: 

a)  Corte entre estacas 360 e 372 
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− seção estaca 366. 

b)  Corte entre estacas 377 e 389 + 10,00 

− seção estaca 380 + 10,00 e 382 + 10,00. 

 

 Os resultados dos ensaios triaxiais foram apresentados no relatório DER-MG 

(1999). Para o estudo em questão, serão apresentados os resultados dos ensaios 

referentes à estaca 366. Destes ensaios foram quantificados os parâmetros de resistência 

efetivos e totais e parâmetros elásticos. O resumo dos parâmetros de resistência está 

apresentado nas Tabelas 3.1 e 3.2. 

 

Tabela 3.1 – Ensaio Triaxial CIUnat – Parâmetros de resistência na umidade natural. 

Ensaio 
c 

(kPa) 

φφφφ 

(º) 

c’ 

(kPa) 

φφφφ’ 

(º) 

γγγγ 

(kN/m3) 

Elevação 1047,34 54,0 25,5 49,0 27,7 17,2 

Elevação 1032,07 31,0 25,2 31,0 26,3 16,2 

Média 42,5 25,4 40,0 27,0 16,7 

 

Tabela 3.2 – Ensaio Triaxial CIUsat – Parâmetros de resistência solo saturado. 

Ensaio c (kPa) φφφφ (º) c’ (kPa) φφφφ’ (º) γγγγ (kN/m3) 

Elevação 1032,07 29,0 12,8 9,0 31,7 19,2 

 

 Os resultados médios obtidos nos ensaios em umidade natural mostram uma 

aproximação entre os parâmetros efetivos e totais. Este comportamento pode ser 

explicado em função da baixa umidade do solo, próximo de 16% para elevação 1047,34 

e próximo de 12% para elevação 1032,07. Estes valores sugerem graus de saturação em 

torno de 54% e 40%, respectivamente. 
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 Estes ensaios ainda mostram baixa geração de poropressão. O parâmetro A 

médio de pico foi calculado em 9%. Com baixa geração de poropressão as trajetórias de 

tensões totais e efetivas foram semelhantes, condicionando parâmetros de resistência 

totais e efetivos bastante próximos. 

 Este comportamento pode ser explicado em função da compressibilidade do ar 

existente na amostra e a transferência de carga para os grãos, fazendo com que o ensaio, 

mesmo sendo não drenado, tenha uma característica de ensaio drenado. 

 Para quantificação do módulo de elasticidade total fez-se a média entre os 

valores obtidos para os níveis de tensão confinante 50 e 200kPa. Estes níveis 

compreendem a faixa de tensão esperada no campo para superfície potencial de ruptura. 

Assim, o valor médio obtido para o módulo secante 50, ou seja, obtido a 50% do pico 

de resistência, foi igual a 39MPa. Como apresentado, sendo o comportamento dos 

ensaios não drenados similares ao de um ensaio drenado, este valor foi aqui 

considerado como sendo equivalente ao módulo de elasticidade efetivo do solo. O 

coeficiente de Poisson foi estimado em 0,334. 

 Para os ensaios com amostras saturadas, observa-se uma grande diferença entre 

os parâmetros totais e efetivos. Isto em função da elevada geração de poropressão, 

principalmente para os níveis mais elevados de tensão confinantes. Neste caso os 

parâmetros A de pico para os níveis de tensão confinante 50 e 200kPa foram de 12 e 

63%, respectivamente. 

 Observa-se também que a coesão efetiva do ensaio saturado foi bem inferior à 

coesão efetiva do ensaio na umidade natural. Este comportamento sugere que o solo na 

umidade natural apresentou uma coesão aparente igual a 31kPa. De acordo com a 

Equação 3.1, considerando o fator de correção da coesão aparente igual a unidade, para 

o ângulo de atrito efetivo igual a 31,7º o valor da sucção mátrica pode ser estimado em 

50kPa. Esta magnitude sugere ascensão capilar em torno de 5,0m. De acordo com a 

literatura esta magnitude pode ser alcançada em solos siltosos (Das, 2006). 

 

 
)'tan(.

Aparente_Coesão
Sucção

φχ
=                                 (3.1) 
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Em que χ é um fator de correção da coesão aparente e varia de 0 a 1, sendo 0 para solos 

secos e 1 para solos saturados (Das, 2006). 

 

3.4.3 - Estudos Geofísicos 

 

 Foram realizados estudos geofísicos utilizando o arranjo Schlumberger 

(sondagem elétrica vertical – SEV) e o arranjo Normal (eletrorresistividade) por 

empresa especializada. Os estudos foram desenvolvidos nos taludes de corte 

escorregados, objetivando o mapeamento de descontinuidades, zonas de umidade e o 

fornecimento de subsídios para a concepção de soluções de estabilização e a avaliação 

da necessidade de implantação de dispositivos de drenagem profunda, especialmente 

drenos subhorizontais. 

 No caso das Sondagens Elétricas Verticais, os resultados foram insatisfatórios 

em função da irregularidade topográfica e da caracterização de horizontes 

heterogêneos, ao contrário das seções de eletrorresistividade que possibilitaram 

coerências entre seções paralelas e correlações com as situações de campo. Foram 

realizadas duas linhas ou perfis de eletrorresistividade e duas sondagens Elétricas 

Verticais por área de instabilidade. 

 

● Metodologia Utilizada 

 

 Os estudos de levantamento geofísico executado (método elétrico), tiveram 

como base o levantamento das resistividades aparente do subsolo local com a aplicação 

de dois arranjos, um denominado Normal e outro Schlumberger. 

 Os estudos se consolidaram com a execução de duas linhas de 

eletrorresistividade paralelas em cada área de instabilidade, sendo que uma linha 

sempre sendo executada na parte inferior do talude (no nível da rodovia ou na primeira 

bancada) denominada Linha 1 e outra na crista do talude denominada Linha 2, cujo 
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foco foi centralizar os locais mais problemáticos (zonas de escorregamentos, 

insurgência de águas, fraturas, erosões, etc.), conforme ilustra a Figura 3.9. 

 Como mencionado, para cada área de instabilidade foram realizadas duas 

Sondagens Elétricas Verticais, sendo empregado o arranjo de Schlumberger, 

posicionadas no ponto mais alto ou mais crítico (Tabela 3.3). 

 

Figura 3.9 – Linhas ou Perfis de eletrorresistividade executadas no talude 360 a 372 . 

 



 96 

Tabela 3.3 – Quadro dos estudos de Sondagens Elétricas Verticais (SEV), (DER-MG, 

1999). 

Sondagem Lote Estacas Talude Compr. (m) Geofísica (m) Total (m) 

1 21 360 – 372 240 480 960 

2 21 377 – 389 + 10 250 500 1000 

 

 Para cada linha, foram investigadas 10 níveis de profundidades distintas, com 

espaçamento dos eletrodos de 5 em 5m, o que permitiu um total de 50m de 

profundidade de investigação. 

 Com os resultados obtidos, foram elaboradas seções de isorresistividades, sendo 

que os mesmos passaram por um processo de correção matemática, cujo objetivo foi 

corrigir e converter as seções de uma mesma área a um mesmo eletrodo “A” (corrente) 

e “M” (potencial), ambos fixados conforme exigência do dispositivo elétrico adotado. 

 Foi empregado o aparelho o qual possui uma fonte de tensão que varia de 0 a 

500 Volts e potência máxima de 80 Watts, com precisão de 1 milivolt para as medidas 

de potencial. 

 

● Apresentação dos Resultados 

 A execução do método elétrico proporcionou a distinção de zonas de baixa 

resistividade (alta condutividade) e zonas de alta resistividade (baixa condutividade), 

considerando-se que a condutividade elétrica é função da quantidade de água contida 

nos vazios das rochas e da composição química das mesmas. 

 Adotou-se, uma escala de cores para facilitar a compreensão das variações de 

resistividade, escolhidas de modo que os valores baixos de resistividade correspondam 

às cores frias (verde e azul) e os de alta resistividade às cores quentes (vermelho e 

amarelo). 

 Assim, os valores baixos de resistividade encontrados nas seções 

eletrorresistivas e representados pelas cores mais frias (verde e azul) são os locais onde 
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ocorrem maior probabilidade de existência de águas em profundidade, o que possibilita 

correlacionar a estrutura geoelétrica com as feições lito-estruturais encontradas. 

 

 

Figura 3.10 – Seções eletrorresistivas do talude 360 a 372. 
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3.4.4  Estudos Geofísicos - Sondagem Elétrica Vertical (SEV) e 

Eletrorresistividade 

 

Avaliação Preliminar – Talude 360-372 

 

 As duas SEVs apresentaram uma coerência excelente de resultados. Ambas 

foram interpretadas com 4 horizontes elétricos, o primeiro com resistividade, 300 e 500 

Ohms.m e espessuras de 0,6m, provavelmente correlacionável ao solo superficial. O 

segundo horizonte com resistividade, de 1.800 e 1500 Ohms.m e com espessuras de 1 e 

2,30m, deve representar o horizonte de alteração de rocha pouco úmido. O terceiro 

horizonte tem resistividade de 150 e160 Ohms.m devendo ser o mesmo horizonte 

anterior com alto grau de umidade e com uma espessura de 9m. O último horizonte, 

correlacionável ao embasamento rochoso, um tanto alterado, tem uma resistividade de 

apenas 2.300 e 2.500 Ohms.m. 

Seções Elétricas 

 
 As seções mostraram também excelente coerência com resultados quase 

idênticos. Ambas mostraram dois baixos expressivos do início, até os 150m. Deste 

ponto até 230m (+/- estaca 365+10), os resultados identificaram horizontes superficiais 

com resistividades relativamente altas. A partir de 230m até o fim da área estudada, na 

linha 1 e até 390m da Linha 2, mostra resistividades mais baixas, devendo ser o trecho 

mais crítico deste corte, o que pode ser confirmado pelo desmoronamento ocorrido 

entre 280 (estaca 368+10) a 360m (estaca 372+10). 

 Deve-se considerar ainda que o trecho entre 90 a 230m (+/- estaca 365+10), 

apresenta descontinuidades sub-horizontais, realçada principalmente na Linha 1, o que 

obriga considerarmos como potencialmente susceptível a desmoronamento, conforme 

ilustra a Figura 3.1 e o segmento da área próxima às estacas 366/367, conforme ilustra a 

Figura 3.2. 



 99 

Avaliação Preliminar – Talude 377-389 

 Apesar de terem aspectos diferentes as duas SEVs apresentaram uma boa 

coerência de resultados. Ambas foram interpretadas como apresentando 3 horizontes 

elétricos, o primeiro com resistividade alta, 4000 e 4300 Ohms.m e espessuras de 0,7m 

e 6m. respectivamente, que provavelmente representam o solo superficial, pouco 

úmido. O segundo horizonte com resistividade baixa, de 200 e 300 Ohms.m e com 

espessuras de 8m, devem estar correlacionados ao mesmo solo, com elevado grau de 

umidade. O último horizonte com resistividade 10.000 e 2.000 Ohms.m deve ser o 

embasamento rochoso. 

 

Seções Elétricas 

 

 As 2 seções elétricas mostraram excelente coerência apresentando elevadas 

resistividades elétricas nas extremidades e valores mais baixos na parte central das 

seções. Ambas as linhas, a Linha 1 executada na crista (montante) e a Linha 2 

executada no 3º banco, apresentaram condições elétricas correlacionáveis 

geotecnicamente com materiais úmidos. Observa-se que esta característica tende a 

aumentar da Linha 2 em direção a Linha 1. Em função disto, recomenda-se maior 

detalhe na Linha 2 entre 150 a 235m (estacas 377+10 e 383), com ênfase nos 200m 

(estaca 381) e na Linha 1, especialmente na observação quanto à necessidade de 

drenagens profundas na altura das estacas 230m a 330m (estacas 379+10 a 387). 

Lembrando que na Linha 1, entre 255 e 290m (estacas 381 a 385) ocorreu 

desmoronamentos. Nesta mesma linha, deve-se atentar pela identificação de uma figura 

semelhante a um triângulo invertido entre 310 a 360m (estacas 386+10 a 389), que em 

função da direção de corte do talude poderá acarretar uma ruptura em cunha. Neste 

mesmo trecho, só que na Linha 2 (montante), identifica-se um horizonte de alta 

resistividade, com espessura de 10 a 15m, sobre uma zona de baixa resistividade, 

correlacionados como sendo um horizonte competente sobre um horizonte 

incompetente, que também poderá ocasionar escorregamentos. A Figura 3.4 mostra 

uma vista geral do corte do talude 377-389. A Figura 3.5 mostra a área desmoronada na 

Linha 1, entre 255 e 290m (estacas 381 a 385). 
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3.5 - Estudo da Estabilidade do Talude 

 

 O perfil geológico geotécnico do terreno foi estimado com base nas sondagens 

1, 2 e 3, apresentadas no relatório denominado “Anexo 1A - Concepções de Soluções 

para a Estabilização de Taludes de Corte e Aterro - Lote 21” desenvolvido para o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG),  

quando da elaboração do projeto básico de contenção dos taludes instáveis ocorridas no 

segmento do Lote 21. Foram elaborados estudos de sondagens à penetrômetro por 

trepanação em todos os taludes. De acordo com sondagem 1, o perfil apresenta-se 

inicialmente com uma argila siltosa com SPT médio igual a 6, sobrejacente a um solo 

de alteração de rocha, areno-siltoso, considerado na modelagem como sendo 

impenetrável. A sondagem 2 apresenta um solo areno siltoso com SPT médio igual a 8, 

sobrejacente a um solo de alteração de rocha, areno-siltoso. Finalmente, a sondagem 3 

apresenta um solo silto-argiloso, com SPT médio igual a 8, sobrejacente a uma areia 

siltosa. 

 Com base nestes resultados e aqueles obtidos nas sondagens elétricas verticais, 

o lençol freático encontra-se abaixo da região potencial de ruptura e por este motivo 

não será aplicada presença de linha freática nos modelos. 

 Com base nestas informações, os parâmetros dos solos não ensaiados em 

laboratório foram estimados na literatura. Ressalta-se que dentre estes solos, atenção 

especial deve ser dada ao solo silto-argiloso, presente na região superior do talude. De 

acordo com sugestão apresentada para projetos preliminares por Lambe e Whitman 

(1969), o ângulo de atrito sugerido para o silte é 26º. Assim, para o silto-argiloso foi 

adotado ângulo igual a 25º. Levando em consideração que zonas deste talude 

apresentavam quedas em campo (como por exemplo, Figura 3.1), tomando-se com base 

esse ângulo de atrito, a coesão pode ser estimada por meio do desenvolvimento de um 

estudo particular de retro-análise. Com base neste estudo, a coesão foi estimada em 

10kPa. O resumo dos parâmetros dos solos não ensaiados em laboratório está 

apresentado na Tabela 3.4.  

 A coesão efetiva e o ângulo de atrito efetivo para o solo Areia Siltosa foram 

obtidos com base na envoltória de resistência efetiva do ensaio triaxial adensado não 

drenado, realizado em amostras saturadas, conforme apresentado na Tabela 3.2. A 
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escolha se deu de forma conservadora uma vez que os ensaios na umidade natural 

demonstraram existência de elevada parcela de sucção, condicionando maior resistência 

a baixos níveis de tensão. Os blocos ensaiados representam camadas mais superficiais 

da areia siltosa. Assim, os parâmetros dos ensaios triaxiais referem-se ao solo com 

compacidade pouco compacta. De forma conservadora, como apresentado na Tabela 

3.4, à areia siltosa no estado compacto foram atribuídos os mesmos parâmetros de 

resistência da pouco compacta. 

 

Tabela 3.4 – Parâmetros estimados para o estudo de caso. 

Material Classificação 
Peso 

(γs) 

Coesão 

(kPa) 

Atrito 

(º) 

Silte Argiloso Média 18,0 10,0 25,0 

Areia Siltosa Compacta 19,2 9,0 31,7 

Areia Siltosa Pouco compacta 19,2 9,0 31,7 

Argila Siltosa Média 19,0 10,0 22,0 

Rocha Alterada 20,0 40,0 35,0 

 

 Após o levantamento dos parâmetros fundamentados nos ensaios, foram 

estudadas por meio do sistema computacional GeoStudio 2007, módulo Slope, as 

situações de estabilização do talude superior, do talude inferior, bem como a 

estabilização global do maciço. O estudo mostra as possíveis formas de instabilidades 

dos taludes superior, inferior e global, tanto em rupturas circulares quanto de forma 

otimizada. As Figuras 3.11 a 3.16 ilustram as formas possíveis de rupturas do maciço 

como um todo ou isoladamente, juntamente com os seus respectivos fatores de 

segurança. 
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Figura 3.11 – Estabilidade da região superior – FS = 1,12. 

 

 O resultado mostra a baixa condição de estabilidade do talude superior, com 

fator de segurança próximo da unidade, com taxa de mobilização igual a 89%. Como 

apresentado na Figura 3.12, aplicando a subrotina de otimização da superfície potencial 

de ruptura esta taxa elevou-se para 90%. Esta subrotina faz uma busca inteligente e por 

tentativas, de uma superfície potencial próxima àquela encontrada de forma 

convencional, com fator de segurança inferior. 
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Figura 3.12 – Estabilidade da região superior – superfície otimizada – FS = 1,11. 
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 O estudo subseqüente mostra as condições de estabilidade do talude 

denominado inferior. Neste caso, as condições de estabilidade mostram-se bem mais 

favoráveis com fator de segurança igual a 1,43, taxa de mobilização igual a 70% 

(Figura 3.13). 
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Figura 3.13 – Estabilidade da região inferior – FS = 1,43. 

 

 Neste caso, a adoção da sub-rotina de otimização fez com que o fator de 

segurança fosse minimizado em aproximadamente 2,6% (Figura 3.14). 
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Figura 3.14 – Estabilidade da região inferior - superfície otimizada – FS = 1,39. 
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 O estudo da estabilidade global do maciço mostrou condições críticas de 

segurança, com fator igual a 1,17 e 1,15, para superfície clássica circular e otimizada, 

respectivamente (Figuras 3.15 e 3.16). 
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Figura 3.15 – Estabilidade global do talude – FS = 1,17. 
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Figura 3.16 – Estabilidade do global do talude – superfície otimizada – FS = 1,15. 
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 Após as verificações das estabilidades individuais dos taludes superior, inferior 

e global, verificou-se que nas análises do talude inferior o estudo apresentou fator de 

segurança aceitável para taludes de rodovia (maior que 1,3, de acordo com o critério 

adotado pelo DER/MG). Contudo, nas análises do talude superior e em conseqüência, 

do talude global, verificou-se que as mesmas estariam em condições não aceitáveis de 

estabilidade. Estas observações estão de acordo com os critérios citados na recente 

Norma NBR 11682 – Estabilidade de Taludes de 2009, sendo adotado Nível de 

Segurança Contra Danos Materiais e Ambientais “Baixo” e Nível de Segurança Contra 

a Perda ou Danos a Vidas Humanas “Alto” (Fator de Segurança mínimo igual a 1,4). 

 Seguindo as condições de estabilização adotadas em campo, o estudo 

subseqüente aplicou o sistema em solo grampeado como elemento de reforço. Para 

tanto, os parâmetros utilizados para modelagem do solo grampeado foram estimados a 

partir da Tabela 2.13 (Lazarte e outros, 2003; citado em Elias e Juran, 1991), sendo que 

o diâmetro do aço (Øaço = 32 mm), os espaçamentos horizontal (2,00m) e vertical 

(1,50m) e o comprimento dos grampos para o estudo em epígrafe foram adotados os 

mesmos constantes no projeto executivo. 

 A carga de escoamento do aço foi calculada a partir do aço utilizado (CA 50A Ø 

32 mm). Aplicando-se a Equação 3.2 tem-se a carga de escoamento igual a 402kN. 

)aço(fee S.F σ=                                                 (3.2) 

 

Sendo:  

Fe          → Carga de escoamento do aço; 

σe         → Tensão de uso do aço; 

Sf (aço) → Área da seção do aço. 

 

 A carga de trabalho do aço (Ft) é determinada com base no coeficiente de 

minoração γs (1,15) e o fator de segurança Fs.(1,4). Aplicando estes valores na Equação 

3.5 tem-se uma carga de trabalho igual a 250kN por grampo. No caso em questão, o 

espaçamento horizontal (sh) entre grampos ao longo da face é igual a 2m. Assim, a 

carga admissível por metro (Ta) é igual a 125kN. 
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Sendo:  

Fu         →Resistência característica do aço 

Fe         → Carga de escoamento do aço; 

γs          →Coeficiente de minoração 

Ft         →Carga de trabalho do aço 

Fs         → Área da seção do aço. 

Ta        → Tensão de uso do aço; 

Sh        → Espaçamento horizontal do aço. 

 As tensões do solo são obtidas a partir da Equação 3.7. Neste caso, o fator de 

segurança adotado para interface solo-grampo (Fs (solo)) foi igual a 2. 

 

s

hsolos

s q
sF

DL
T .

.

..

)(

π
=                                              (3.7) 

Sendo: 

Ts            → Força admissível do grampo na direção longitudinal da face; 

L             → Comprimento do grampo; 

D              → Diâmetro do grampo; 

qs            → Resistência ao cisalhamento unitária. 
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Tabela 3.5 – Dados do sistema de ancoragem. 

Linhas dos grampos Tipo de solo 
qs 

(kN) 

L 

(m) 

Ta 

(kN/m) 

Ts 

(kN/m) 

Carga 

(kN/m) 

1 a 8 Silte Argiloso 50 12,0 125 47,12 47,12 

9 a 12 Areia Siltosa 100 12,0 125 94,24 94,24 

13 a 18 Rocha Alterada 250 9,0 125 176,71 125,00 

 

 Após o levantamento dos parâmetros e dos elementos de ancoragem necessários 

aos estudos de estabilização do maciço com o uso de grampeamento, foram feitos 

novos estudos através do módulo Slope, considerando o grampeamento dos taludes. 

Foram estudadas novamente as situações de estabilização do talude superior, do talude 

inferior, bem como a estabilização global do maciço. O estudo mostra as possíveis 

formas de estabilização dos taludes superior, inferior e global com o uso do 

grampeamento, tanto para análises circulares quanto de forma otimizada, onde o 

programa busca superfícies de ruptura com fatores de segurança menores do que os das 

análises circulares. A Figura 3.17 ilustra o arranjo dos grampos no maciço conforme o 

que foi estabelecido no projeto executivo do DER/MG.  

 

 

Figura 3.17 – Disposição dos grampos para os estudos de estabilização do maciço. 
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 As Figuras 3.18 a 3.22 ilustram os resultados das análises possíveis de 

estabilização do maciço como um todo ou isoladamente, juntamente com os seus 

respectivos fatores de seguranças.  

 A Figura 3.18 ilustra a análise de estabilização da 1ª bancada com o uso do 

grampeamento. O estudo mostra excelente condição de estabilidade com a aplicação do 

solo grampeado, com os parâmetros especificados na Tabela 3.5. 

 

 

Figura 3.18 – Estabilidade da 1ª bancada – FS = 1,54. 

 A Figura 3.19 ilustra a análise otimizada de estabilização da 1ª e da 2ª bancadas 

(talude superior) com o uso de grampeamento. Novamente, o sistema demonstra 

eficiência na estabilização do talude superior que teve seu fator de segurança majorado 

de 1,11 para 1,43. 
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Figura 3.19 – Estabilidade do talude superior otimizadas – FS = 1,43. 

 

 A Figura 3.20 ilustra a análise otimizada de estabilização da 3ª e 4ª bancadas 

com o uso de grampeamento. Este resultado, analisado de forma isolada, sugere que 

nesta região não seria necessário o uso de reforço em solo grampeado. No entanto, 

estudos subseqüentes indicam que este reforço é necessário para estabilidade global da 

encosta. 
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Figura 3.20 – Estabilidade do talude inferior otimizada – FS = 2,61 

 

 A Figura 3.21 ilustra a análise de estabilização global dos taludes com o uso de 

grampeamento. Considerou-se para a análise, a região potencial de ruptura tendo como 

entrada a crista do maciço e como saída à região de abrangência do pé da terceira 
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bancada estendendo ao pé do maciço. O estudo da análise global apresentou um fator 

de segurança 1,32. Este valor, apesar de discordante daquele recomendado pela atual 

Norma NBR 11682 – Estabilidade de Taludes de 2009 (Fator de Segurança FS=1,4, 

para taludes de baixo risco ambiental e alto risco de vida), pode ser entendido como 

aceitável para taludes de rodovia na época de sua execução (projeto executivo 

desenvolvido admitia Fator de Segurança FS >= 1.3). 

 

Figura 3.21– Estabilidade global do talude – FS = 1,32 

 

 A Figura 3.22 ilustra a análise otimizada de estabilização global dos taludes 

com o uso de grampeamento. Considerou-se para a análise, a região potencial de 

ruptura tendo como entrada a crista do maciço e como saída o pé do maciço. Nesse 

estudo da análise global, observou-se uma majoração do fator de segurança da ordem 

de 6,81 %, onde a região potencial de ruptura passa a ocorrer no pé do maciço, porém 

com um fator de segurança FS = 1,41. Fator este admissível na atual norma de NBR 

11682 – Estabilidade de Taludes de 2009 (Fator de Segurança FS=1,4, para taludes de 

baixo risco ambiental e alto risco de vida). 
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Figura 3.22 – Estabilidade do global do talude otimizada – FS = 1,41. 

 

 A Figura 3.23 ilustra a análise feita sem o grampeamento da 4ª bancada. 

Considerou-se para a análise, a região potencial de ruptura tendo como entrada a crista 

do maciço e como saída à região de abrangência do pé da terceira bancada estendendo 

ao pé do maciço. O estudo da análise global apresentou um fator de segurança 1,29 em 

condições não aceitáveis de estabilidade, mesmo para época de sua execução (FS=1,3). 

 

 

Figura 3.23 – Estudo ruptura sem grampeamento na 4ª bancada – FS=1,29. 
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 A Figura 3.24 ilustra a análise otimizada de estabilização global dos taludes 

com o uso de grampeamento apenas no talude superior. Considerou-se para a análise, a 

região potencial de ruptura tendo como entrada a crista do maciço e como saída à 

região de abrangência do pé da segunda bancada estendendo ao pé do maciço. O estudo 

da análise global apresentou um fator de segurança 1,23 em condições não aceitáveis de 

estabilidade. 

 

 

Figura 3.24 – Estudo ruptura global com grampeamento no talude superior – FS=1,23. 

 

 Outro fator relevante notado foi que, em todas as análises de estabilidade dos 

taludes (de forma parcial ou global) feitas com o uso de solo grampeado, observou-se 

um significativo aumento da seção transversal da região potencial de ruptura, com uma 

majoração dos respectivos fatores de segurança. Tomando como base a análise 

otimizada de estabilização global dos taludes sem uso o de grampeamento para a 

análise com o uso de grampeamento, a majoração dos fatores de segurança é da ordem 

de 22 %. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ESTUDO TENSÃO DEFORMAÇÃO DA ESTABILIDADE DO SISTEMA DE 

REFORÇO EM SOLO GRAMPEADO DO TALUDE 360 DA RODOVIA 

FERNÃO DIAS 

 

 

4.1 - Introdução 

 

 Os sistemas computacionais voltados para projetos de obras de contenção e reforço 

de solo estão cada vez mais acessíveis para o uso corrente em escritórios de projeto e 

por instituições de pesquisa em geotecnia. O mercado oferece desde modelos 

convencionais, por equilíbrio limite, até modelos mais sofisticados, destacando-se as 

soluções numéricas por elementos finitos. Os sistemas com solução por elementos 

finitos permitem ainda o uso de modelos constitutivos avançados e específicos, rotinas e 

condições de contorno que se ajustam razoavelmente bem à maioria das condições de 

campo. 

 Neste sentido, este capítulo tem por objetivo avaliar a aplicação do sistema 

computacional GeoStudio 2007, módulos Sigma e Slope. O módulo Sigma permite o 

desenvolvimento de estudos tensão deformação em condições de estado plano e 

axissimétrico. O módulo Slope, como apresentado no Capítulo 3, permite fazer o estudo 

de estabilidade por equilíbrio limite. O sistema GeoStudio 2007 permite o acoplamento 

dos módulos Slope e Sigma. Por meio deste acoplamento é possível fazer o estudo de 

estabilidade por equilíbrio limite local com base no estado de tensão quantificado no 

módulo Sigma nas bases das fatias.  

 Similarmente ao Capítulo 3, a avaliação do uso do sistema computacional foi 

desenvolvida com base num projeto convencional de reforço em solo grampeado, obra 

já executada na duplicação da rodovia Fernão Dias, BR 381, “talude 360”. 

 O estudo aqui desenvolvido teve como base a geometria e as dimensões utilizadas no 

projeto executivo do sistema em solo grampeado. Assim, o escopo deste trabalho foi 

fazer uma avaliação da consistência do projeto executivo da obra, com base numa nova 

abordagem de trabalho. 
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4.2 – Parâmetros – Modelo Elasto-Plástico 

 

 Os parâmetros de resistência já foram apresentados no Capítulo 3 e serão aplicados 

ao modelo constitutivo elasto-plástico adotado nas simulações numéricas. De certa 

forma, cabe salientar que o foco deste estudo é apresentar uma nova abordagem para 

elaboração de projetos em solo grampeado, sendo esta nova abordagem pautada no uso 

de ferramentas computacionais disponíveis no mercado. 

 O perfil de estudo é o mesmo apresentado no Capítulo 3, perfil de maior altura, com 

35 metros. O perfil foi caracterizado pelos solos: Silte Argiloso, Areia Siltosa, Argila 

Siltosa e Rocha Alterada (impenetrável), reproduzido na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Perfil do solo – Estudo tensão deformação. 

 

 Os módulos de deformabilidade drenados ou módulo de elasticidade equivalente 

(módulo de Young) foram quantificados com base na Expressão 4.1. Nesta expressão, 

qc é a resistência à penetração do cone do ensaio CPT ou CPTU. 

 

 cqE .1β=            (4.1) 

 

Sendo: 

β1 – fator de ajuste para cálculo do módulo de deformabilidade; 

qc – resistência à penetração do cone do ensaio CPT ou CPTU. 

 

 De acordo com Trofimenkov (1974; citado em Das, 2006) o parâmetro β1 pode ser 
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considerado igual a 3 e 7 para areias e argilas, respectivamente. Aoki e Veloso (1975; 

citado em Schnaid, 2000) apresentaram uma correlação entre os ensaios CPT e SPT na 

qual a resistência à penetração do cone pode ser estimada com base na Expressão 4.2. 

Nesta expressão o parâmetro K é especificado para diversos tipos de solo. 

 

 SPT.Kqc =          (4.2) 

 

 Das Expressões 4.2 e 4.1, tem-se a Expressão 4.3. 

 

 SPTKE ..1β=          (4.3) 

 

 Como base na Expressão 4.3 foi possível estimar os módulos de elasticidade dos 

materiais envolvidos no estudo. Similarmente ao Capítulo 3, em função do uso de 

correlações que dão valores aproximados, não foi realizada correção dos valores de SPT 

em função da possível variação de energia de ensaio. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 4.1. O coeficiente de Poisson (ν) dos solos foi estimado com base na 

literatura, como por exemplo, Das (2000). O ângulo de dilatância solicitado pelo 

modelo elasto-plástico foi considerado nulo para todos os materiais. Na ausência desta 

informação, este procedimento é sugerido pelo manual do GeoStudio 2007. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros de resistência e elásticos dos materiais. 

Material SPT 
Peso 

(γs) 

Coesão 

(kPa) 

Atrito 

(º) 

K 

(kPa) 
ββββ 

E 

(kPa) 
νννν 

Silte Argiloso 8 18,0 10,0 25,0 230 5 9200 0,33 

Areia Siltosa 8 19,2 9,0 31,7 800 3 19200 0,33 

Argila Siltosa 6 19,0 10,0 22,0 220 7 9240 0,33 

Rocha Alterada 30 20,0 40,0 35,0 - - 50000 0,25 

 

 

4.3 – Ensaio de Arrancamento 

 

A simulação numérica do ensaio de arrancamento é a primeira sugestão de 

procedimento na abordagem aqui proposta. Esta simulação foi aqui desenvolvida pelo 

módulo Sigma utilizando o modelo constitutivo elasto-plástico, em espaço 
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axissimétrico. Por meio deste estudo é possível quantificar a resistência ao cisalhamento 

unitária de interface solo-grampo, parâmetro qs, também denominado “atrito unitário”. 

 Estudos de estabilidade desenvolvidos no Capítulo 3 mostraram que a região 

superior, compreendida pelo solo Silte Argiloso, necessitaria de estrutura de reforço. 

Notifica-se, no entanto, que o projeto executivo da obra aplicou o solo grampeado em 

toda extensão do perfil, devido ao fato do estudo de estabilidade global ter detectado 

fator de segurança abaixo do requerido pela contratante (FS < 1,3). No trabalho 

desenvolvido neste capítulo, o solo grampeado foi aplicado apenas na região superior, 

avaliada como o mais instável (solo silto-argiloso). Assim, o arrancamento foi 

modelado apenas para este material. 

 A modelagem foi realizada em espaço axissimétrico, conforme ilustração 

apresentada na Figura 4.2. O modelo do ensaio de arrancamento está representado na 

Figura 4.2a. Na interface lateral foi aplicado elemento de interface com parâmetros 

iguais ao do solo (Figura 4.2b). Na interface de base, para que não houvesse resistência 

à tração do contato base/solo (Figura 4.2c), foi considerado o módulo de elasticidade 

igual a 1kPa, a coesão nula e ângulo de atrito igual a 1º. O grampo foi considerado 

como região de comportamento linear elástico perfeito, com módulo de elasticidade 

igual a 35GPa, coeficiente de Poisson igual a 0,2 e diâmetro igual a 0,10m. Neste 

estudo, o peso específico dos materiais foi desconsiderado. 

De acordo com o estudo de tensões In Situ, os grampos projetados e executados 

com 12 metros de comprimento, estariam submetidos a tensões verticais de até 250kPa. 

Assim, foram aplicados três níveis de tensão de confinamento distintos, 100, 200 e 

400kPa, possibilitando avaliar o comportamento do parâmetro qs numa faixa mais 

ampla de tensão. A aplicação das tensões confinantes foi feita por meio da rotina In Situ 

considerando o coeficiente de empuxo no repouso (Ko) igual a 0,5. Para obter a tensão 

desejada, foi aplicada uma carga axial distribuída na superfície, igual ao dobro da tensão 

horizontal (confinante) requerida. 

 O grampo estudado na simulação tem diâmetro de 0,10m e comprimento de 6m, 

seguindo orientação para ensaios de arrancamento em grampos (recomendações 

Clouterre, 1991; citado em França, 2007). 

 Os estudos numéricos preliminares mostraram uma forte dependência da 

resistência ao arrancamento (Farr) com relação ao tamanho do elemento finito na 

proximidade do grampo. Assim, além da aplicação de elementos de interface, foram 

adotados elementos finitos com tamanho global de 0,05m (igual ao raio do grampo). 
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Esta configuração gerou uma malha de 4505 nós, porém, com tempo computacional 

relativamente compatível. Para o estudo de arrancamento desenvolvido para os três 

níveis de tensão mencionados o sistema finalizou o cálculo em torno de uma hora 

(processador Intel Pentium Dual 1.8GHz). 
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Figura 4.2. (a) Modelo do ensaio de arrancamento; (b) Detalhe da interface lateral; (c) 

Detalhe da interface de base. 
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Nas três simulações os grampos foram carregados em 50 incrementos até alcançar a 

carga de 600kN. Os resultados destas simulações estão ilustrados na Figura 4.3. Todos 

os resultados mostram comportamento linear plástico com boa definição do ponto de 

plastificação. 
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Figura 4.3 – Simulação numérica do ensaio de arrancamento. 

 

A Figura 4.4 ilustra o momento exato do ponto de inflexão observado no gráfico 

ilustrado na Figura 4.3 para tensão confinante igual a 100kPa. O trecho sombreado 

mostra as zonas plastificadas. Como pode ser nitidamente observado, no momento do 

colapso, toda região de interface e a primeira linha de elementos finitos se plastificam. 

Esta plastificação é traduzida na curva do ensaio de arrancamento como sendo o início 

da inflexão da curva, ou seja, final do trecho elástico e início do trecho plástico. 
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Figura 4.4 – Momento do final do trecho linear para tensão confinante 100kPa; (a) carga 

no grampo igual a 152,94kN; (b) carga igual a 164,71kN. 
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 Esta majoração pode ser atribuída à interação solo/estrutura contemplada pela 

análise numérica, que trata o sistema como sendo um contínuo. Este estudo sugere que 

o uso isolado de parâmetros de resistência para quantificar a resistência de interface 

solo-grampo é conservador. O comportamento verificado sugere que o uso dos 

parâmetros de resistência do critério de Mohr-Coulomb (coesão e ângulo de atrito) 

poderia ser aplicado, porém considerando um “diâmetro equivalente” do grampo. 

 

Tabela 4.2 - Resultados das simulações. 

σc (kPa) Farr (kN) qs (kPa) τr (kPa) Fator (qs/τr) 

100 152,94 81,14 56,63 1,43 

200 258,82 137,31 103,26 1,33 

400 482,35 255,90 196,52 1,30 

 

 Com base nos resultados apresentados na Tabela 4.2, foi elaborada uma análise 

do comportamento da força de arrancamento com o nível da tensão confinante. O 

gráfico ilustrado na Figura 4.5 mostra um bom ajuste linear para a força de 

arrancamento versus a tensão confinante. 
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Figura 4.5 - Comportamento da força de arrancamento. 

 

 Fazendo uma comparação entre os parâmetros qs (ensaio de arrancamento 

modelado numericamente) e τr (critério de Mohr-Coulomb) é possível observar que a 

influência na interação solo-grampo da coesão de intercepto e ângulo de atrito são 

diferentes. Como ilustrado na Figura 4.6, o intercepto aumentou de 10 para 22kPa; e o 

coeficiente angular foi de 0,466 (25º) para 0,584 (30º). Este comportamento sugere que 
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a aplicação dos parâmetros de resistência tradicionais em equação direta para obtenção 

da resistência na interface solo-grampo seja utilizada com cautela. O mecanismo de 

resistência é mais complexo e não se estabelece apenas na interface. Como já 

mencionado, para o uso direto dos parâmetros de resistência seria recomendado 

considerar o diâmetro do bulbo maior que o diâmetro da perfuração. 

 

y = 0,584x + 21,845

y = 0,4663x + 10

0

50

100

150

200

250

300

0 100 200 300 400 500

Tensão Confinante (kPa)

R
e
s
is
tê
n
c
ia
 U
n
it
á
ri
a
 (
k
P
a
)

qs (kPa) Mohr-Coulomb (kPa)
 

Figura 4.6 - Influência da interação solo-grampo. 

 

4.4 – Estabilidade do Talude 

 

 O estudo da estabilidade do talude superior (Silte Argiloso) foi desenvolvido com 

apoio do módulo Slope, método Sigma-Stress. Neste método, as tensões na base da fatia 

são quantificadas no Sigma, rotinas In Situ. O resultado está ilustrado na Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Estabilidade do talude superior. 
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 Como apresentado anteriormente, o resultado mostra uma condição bastante 

desfavorável de estabilidade, com fator de segurança igual a 1,15. Na Figura 4.8 

apresentam-se os fatores locais de estabilidade. Os resultados ratificam o quanto 

instável estão as duas bancadas superiores, com grande parte da superfície potencial de 

ruptura em condições de instabilidade (FS < 1). 
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Figura 4.8. Estabilidade local – Região superior do talude. 

 

4.5 – Forças Axiais nos Grampos 

 

 Os procedimentos a seguir, traduzem-se na segunda sugestão da abordagem aqui 

proposta, do uso de ferramentas computacionais no auxílio a projetos em solo 

grampeado. 

 A zona potencial de ruptura apresentada na Figura 4.7 foi delimitada e criada uma 

nova região no modelo. Esta região foi denominada de Zona Ativa. Assim, foi possível 

avaliar os esforços que seriam transmitidos aos grampos e paramento, numa situação em 

que houvesse a plena ação gravitacional da zona ativa. 

 Este artifício numérico foi desenvolvido desabilitando a zona ativa num estudo 

particular inicial e de tensões In Situ e na sequência, habilitando a região ativa num 

estudo tensão deformação, região denominada Silte Argiloso Ativo (Figura 4.9). 
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(b) 

Figura 4.9 – Artifício numérico para modelagem de efeito gravitacional pleno sobre os 

grampos e paramento. 

 

 Neste estudo tensão deformação, os grampos e o paramento em concreto projetado 

foram habilitados concomitantemente com o solo Silte Argiloso Ativo. Para representar 

os grampos, foi adotado elemento de viga com diâmetro igual a 0,10m e módulo de 

elasticidade 35MPa. O paramento em concreto projetado foi também modelado como 

elemento de viga com espessura igual a 0,10m e módulo de elasticidade igual a 35MPa. 

Seguindo o projeto executivo, o espaçamento longitudinal entre os grampos foi de 2 

metros. Os resultados desta simulação estão apresentados nas tabelas a seguir. Para 

maior facilidade na leitura das informações, estas foram divididas em bancada superior 

(El. 1053 a 1063m) e bancada inferior (El. 1044 a 1053m). 

 Na Figura 4.10 tem-se as forças axiais nos grampos localizados na bancada superior. 

Os grampos estão enumerados de cima para baixo, sendo os grampos 1 a 5 na bancada 

superior e 6 a 10 na bancada inferior. O gráfico indica que o Grampo 1 não sofre tração. 

Nota-se que no contato com o paramento ocorre compressão em todos os grampos. O 

comportamento dos demais grampos é similar aos apresentados na literatura. Na base 
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dos grampos têm-se forças baixas ou nulas de tração com aumento de magnitude na 

direção da superfície potencial de ruptura. O valor máximo de tração foi observado para 

o Grampo 4, igual a 145kN. 
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Figura 4.10 – Forças axiais nos grampos da bancada superior. 

 

 Apresenta-se na Figura 4.11 as forças axiais nos grampos localizados na bancada 

inferior. De forma similar à bancada superior, o resultado mostra que ocorre compressão 

no contato com o paramento para todos os grampos. Os grampos mais elevados, 6 e 7, 

exibem compressão em grande parte da zona ativa. O valor máximo de tração foi 

observado para o Grampo 10, igual a 150kN. 
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Figura 4.11 - Forças axiais nos grampos da bancada inferior. 
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 Um resumo dos esforços máximos de tração nos grampos está apresentado na Tabela 

4.3. 

 

Tabela 4.3 - Forças axiais nos grampos. 

Grampos Tração (kN) 

Grampo 1 - 

Grampo 2 50,1 

Grampo 3 110,5 

Grampo 4 144,9 

Grampo 5 121,4 

Grampo 6 26,8 

Grampo 7 78,5 

Grampo 8 103,7 

Grampo 9 103,7 

Grampo 10 149,8 

 

 Tomando-se como base a equação apresentada na Figura 4.6 para cálculo de qs, o 

valor deste parâmetro foi quantificado de forma individual para cada grampo. Para este 

cálculo, a tensão de confinamento (σc) foi estimada com base na média das tensões 

vertical e horizontal no centro do trecho ancorado na zona passiva. Estas tensões foram 

obtidas por meio de um estudo particular de tensões In Situ (Sigma, rotina In Situ). Por 

se tratar de um talude inclinado com grampos de mesma dimensão, considerando todo o 

solo de ancoragem (região passiva) com as características do solo Silto Argiloso, o 

valor de qs não alterou muito. A média obtida foi igual a 77,4kPa. Este valor mostra-se 

próximo de 85kPa, valor encontrado em ensaios de arrancamento, realizados pela 

Solotrat em solo Argilo-Siltoso, no município de Guarulhos/SP (Solotrat, 2010). Na 

Tabela 4.4, o parâmetro Rarr refere-se à resistência ao arrancamento do grampo na zona 

passiva por metro de grampo, o parâmetro Lanc refere-se ao comprimento de ancoragem 

do grampo na zona passiva. Assim, o produto destes parâmetros fornece a resistência 

total da ancoragem (Ranc). A razão entre a resistência de ancoragem e a força máxima de 

tração representa o fator de segurança ao arrancamento do grampo. 
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Tabela 4.4 – Fator de segurança de cada grampo ao arrancamento. 

Grampos σσσσc (kPa) qs (kPa) Rarr(kN/m) Lanc(m) Ranc(kN) Tração (kN) FS 

1 60,45 57,1 18,0 - - - - 

2 72,25 64,0 20,1 5,60 112,7 50,1 2,25 

3 84,5 71,2 22,4 6,07 135,8 110,5 1,23 

4 95,3 77,5 24,3 6,65 161,9 144,9 1,12 

5 106,85 84,2 26,5 7,22 191,1 121,4 1,57 

6 103,75 82,4 25,9 4,58 118,6 26,8 4,42 

7 109,8 86,0 27,0 5,49 148,3 78,5 1,89 

8 109,6 85,9 27,0 7,09 191,2 103,7 1,84 

9 108,4 85,2 26,8 9,38 250,9 103,7 2,42 

10 101,2 80,9 25,4 12,00 305,2 149,8 2,04 

 

 Os resultados mostram que no caso de mobilização gravitacional plena da zona ativa, 

adotando um fator de segurança mínimo por grampo igual a 1,5, os grampos 3 e 4 não 

atenderiam este critério. Ressalta-se que o fator de segurança médio do sistema é igual a 

2,09. O estado de plastificação do talude devido à mobilização gravitacional plena está 

apresentado na Figura 4.12. A ilustração mostra que parte da região passiva de 

ancoragem dos grampos 3 e 4 apresenta-se plastificada. 
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Figura 4.12 – Estado de plastificação do talude com a mobilização gravitacional plena 

da zona ativa e ativação dos grampos e paramento. 

 

 Os resultados mostram que o estado de plastificação do talude não demonstra 

instabilidade geral. Na região reforçada, o sistema mostra-se eficiente contendo a 

expansão das zonas de plastificação. Para a região inferior não reforçada, entre as 

sondagens SP02 e SP01, a solução numérica apresenta ocorrência de zona de 

plastificação rasa, sugerindo a possibilidade de rupturas rasas. 
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 O estudo de estabilidade da zona ativa foi realizado levando em consideração o 

estado de tensões calculado para condição de mobilização gravitacional plena sobre o 

sistema de reforço (Figura 4.12). Neste estudo foi utilizada a rotina Sigma-Stress do 

módulo Slope. Como apresentado na Figura 4.13, o resultado apresentou fator de 

segurança igual a 1,73, contra 1,15, calculado anteriormente para condição sem inserção 

de reforço (Figura 4.7). 
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Figura 4.13 – Estabilidade da zona ativa – Rotina Sigma-Strees – Slope. 

 

 Adotando processo mais convencional, por meio do método de equilíbrio limite 

(Morgenstern & Price), tem-se um fator de segurança igual a 1,51 conforme demonstra 

Figura 4.14. Neste estudo o fator de segurança do sistema de ancoragem solo/grampo 

foi adotado igual a 2, ou seja, o parâmetro qs foi dividido por 2. 
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Figura 4.14 – Estabilidade da zona ativa – Rotina Solo Grampeado – Slope. 
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 Para avaliar o efeito do paramento sobre a estabilidade do sistema reforçado e as 

cargas axiais nos grampos, um estudo adicional foi aqui desenvolvido. Neste caso, a 

modelagem eliminou o paramento, ou seja, o respectivo elemento de viga. As cargas 

axiais nos grampos da bancada superior e inferior estão apresentadas na Figura 4.15 e 

4.16, respectivamente. Os resultados mostram comportamento bem distinto daquele 

apresentado nas Figuras 4.10 e 4.11, com esforços de tração em praticamente toda 

extensão dos grampos. 
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Figura 4.15 – Cargas axiais na bancada superior – sem paramento. 
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Figura 4.16 – Cargas axiais na bancada inferior – sem paramento. 

 

 Um resumo comparativo das cargas nos grampos está apresentado na Tabela 4.5. O 

resultado mostra que as cargas axiais nos grampos são bem menores para o sistema sem 

paramento. Exceção para o grampo 6 que apresentou carga “com paramento” muito 
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baixa. A redução média com a modelagem sem paramento está em torno de 40%. 

Ressalta-se que como a modelagem trata o paramento como elemento de viga, a sua 

remoção pode também ser representativa em um processo construtivo em que o grampo 

não é fixado no paramento. 

Tabela 4.5 – Avaliação comparativa para as cargas nos grampos com e sem paramento. 

Grampos 
Tração (kN) 

Com paramento 

Tração (kN) 

Sem paramento 

Grampo 1 - 39,2 

Grampo 2 50,1 47,1 

Grampo 3 110,5 67,3 

Grampo 4 144,9 70,6 

Grampo 5 121,4 78,2 

Grampo 6 26,8 46,4 

Grampo 7 78,5 68,8 

Grampo 8 103,7 58,4 

Grampo 9 103,7 37,9 

Grampo 10 149,8 41,6 

 

 A avaliação das condições de estabilidade ao arrancamento dos grampos está 

resumidamente apresentada na Tabela 4.6. O fator de segurança (FS) mostra-se bem 

superior àqueles quantificados para o modelo com paramento de concreto (FS*, Tabela 

4.4) exceto para o grampo 6. Neste caso, todos os fatores de segurança ao arrancamento 

foram superiores a dois, atendendo plenamente ao critério de estabilidade ao 

arrancamento. 

 

Tabela 4.6 - Fator de segurança de cada grampo ao arrancamento – sem paramento. 

Grampos σσσσc (kPa) qs (kPa) Rarr(kN/m) Lanc(m) Ranc(kN) Tração (kN) FS FS* 

1 60,45 57,1 18,0 4,45 79,9 39,2 2,04 - 

2 72,25 64,0 20,1 5,60 112,7 47,1 2,39 2,25 

3 84,5 71,2 22,4 6,07 135,8 67,3 2,02 1,23 

4 95,3 77,5 24,3 6,65 161,9 70,6 2,29 1,12 

5 106,85 84,2 26,5 7,22 191,1 78,2 2,44 1,57 

6 103,75 82,4 25,9 4,58 118,6 46,4 2,56 4,42 

7 109,8 86,0 27,0 5,49 148,3 68,8 2,16 1,89 

8 109,6 85,9 27,0 7,09 191,2 58,4 3,27 1,84 

9 108,4 85,2 26,8 9,38 250,9 37,9 6,62 2,42 

10 101,2 80,9 25,4 12,00 305,2 41,6 7,34 2,04 
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    A análise por elementos finitos apresentou uma carga de tração máxima em torno de 

80kN. A obra executada utilizou barras de 32mm que corresponde à uma carga de 

ruptura de 350kN, carga de trabalho de 250kN, valor bem superior ao verificado neste 

estudo numérico. 

 Um estudo comparativo com relação aos deslocamentos horizontais da face foi 

também desenvolvido. Os resultados estão ilustrados na Figura 4.17. 

 Quanto aos deslocamentos horizontais o resultado mostra forte influência do 

paramento nos deslocamentos. Como pode ser observado na Figura 4.17, a fixação dos 

grampos no paramento faz uma inversão nos deslocamento. Sem o paramento os 

deslocamentos horizontais tendem a ser maiores na crista do talude e menores no pé. 

Com a fixação dos grampos no paramento tem-se uma redução considerável dos 

deslocamentos no trecho superior das bancadas. Porém os deslocamentos das bases são 

maximizados. O efeito geral é de tendência à rotação da estrutura reforçada com fixação 

dos grampos no paramento. 
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Figura 4.17 – Efeito da fixação do grampo no paramento nos deslocamentos horizontais 

da face. 

 

 A imagem da plastificação para condição sem paramento está apresentada na Figura 

4.18. O resultado mostra excelente comportamento do sistema sem paramento (ou não 

fixação do grampo no paramento) com relação à plastificação. Observa-se que neste 

caso, a região não grampeada localizada entre as sondagens 2 e 3 não apresenta zonas 

rasas de plastificação como aquelas identificadas na Figura 4.12, sistema com os 

grampos fixados no paramento. 
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Figura 4.18 – Estado de plastificação do talude com a mobilização gravitacional plena 

da zona ativa e ativação dos grampos sem modelagem do paramento. 

 

Novos estudos subseqüentes utilizando os artifícios numéricos de escavação parcial, 

escavação plena e o artifício de redistribuição de cargas (rotina do módulo Sigma para 

simular amolecimento ou colapso). Os resultados das forças nos grampos obtidos a 

partir do artifício de escavação parcial (em etapas) e de escavação plena (instantânea) 

sugerem uma grande coerência com os obtidos na simulação com o artifício de 

redistribuição de carga e os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho. Estes 

comportamentos podem ser observados na Figura 4.19.  

 

 

Figura 4.19 – Estudo comparativo a partir da utilização de novos artifícios numéricos. 
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 Como apresentado na Figura 4.19, o estudo acoplado Sigma-Slope por meio da 

rotina Sigma-Stress mostra que a zona ativa para o sistema sem paramento apresenta 

fator de segurança adequado, igual a 1,52. Este valor foi de 1,73 (conforme apresentado 

na figura 4.13), quando da modelagem com os grampos fixados no paramento de 

concreto projetado. Este resultado mostra que o paramento tem forte influência sobre o 

estado de tensão na zona ativa. No entanto, para o caso em questão, o fator de segurança 

encontrado para modelagem sem paramento está compatível com as condições 

estabelecidas para adequada segurança do talude. 
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Figura 4.20 – Estabilidade da zona ativa sem paramento – Rotina Sigma-Strees – Slope. 

 

 Adotando o sistema de cálculo mais convencional por equilíbrio limite (método de 

Morgenstern & Price), o fator de segurança foi quantificado em 1,52, conforme 

ilustrado (Figura 4.20), valor igual ao encontrado para condição com paramento, 1,51 

(Figura 4.13). 
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Figura 4.21 – Estabilidade da zona ativa sem paramento – Rotina Solo Grampeado – 

Slope. 

 

 Este estudo comparativo sugere que no caso de mobilização plena da zona ativa 

sobre o sistema de reforço em solo grampeado, a fixação dos grampos no paramento 

não traz ganho significativo em termos de estabilidade. O paramento tende a enrijecer o 

sistema de reforço e condicionar o aparecimento de zonas de plastificação na zona ativa 

e na base de apoio, solo subjacente. Assim, de acordo com o estudo em questão, o 

paramento deve ter função puramente estética e ao mesmo tempo trabalhar como 

elemento de estabilização do solo superficial, susceptível à erosão. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

COMPLEMENTARES 

 

 

5.1 – Conclusões 

 

Como apresentado no Capítulo 3, após o levantamento dos parâmetros 

fundamentados nos ensaios, foram estudadas por meio do sistema computacional 

GeoStudio 2007, módulo Slope, as situações de estabilização do talude da BR 381, 

estaca 369+10, do Lote 21. Foram avaliados os taludes superior e inferior, bem como a 

estabilização global do maciço. Após as verificações das estabilidades individuais, 

verificou-se que nas análises do talude inferior o estudo apresentou fator de segurança 

aceitável para taludes de rodovia. Contudo, nas análises do talude superior e em 

consequência, do talude global, verificou-se que as mesmas estariam em condições não 

aceitáveis de estabilidade. 

Seguindo as condições de estabilização adotadas em campo, o estudo 

subsequente aplicou o sistema em solo grampeado como elemento de reforço. Após o 

levantamento dos parâmetros e dos elementos de ancoragens necessário aos estudos de 

estabilização do maciço com o uso de grampeamento, foram feitos novos estudos 

através do módulo Slope. 

 Em todas as análises de estabilidade dos taludes (de forma parcial ou global) 

feitas com o uso de solo grampeado, observou-se um significativo aumento da seção 

transversal da região potencial de ruptura, com uma majoração dos respectivos fatores 

de segurança. 

 A majoração dos fatores de segurança na análise otimizada de estabilização 

global dos taludes com o uso de grampeamento foi da ordem de 22%. 

Na simulação numérica do ensaio de arrancamento desenvolvida no Capítulo 4, 

módulo Sigma, modelo constitutivo elasto-plástico, em espaço axissimétrico, observou-

se, que no momento do colapso, toda região de interface solo/grampo e a primeira linha 

de elementos finitos se plastificam. Esta plastificação é percebida na curva do ensaio de 
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arrancamento como sendo o final do trecho elástico e início do trecho plástico, ou seja, 

no início da inflexão da curva. 

A simulação numérica do ensaio de arrancamento desenvolvida pelo módulo 

Sigma considerou o sistema como sendo um contínuo. O estudo na modelagem 

numérica sugere que o uso isolado de parâmetros de resistência para quantificar a 

resistência de interface solo-grampo é conservador. 

Após uma comparação entre os parâmetros qs (ensaio de arrancamento modelado 

numericamente) e τr (critério de Mohr-Coulomb), observou-se que a influência na 

interação solo-grampo da coesão de intercepto e ângulo de atrito são diferentes. Houve 

uma majoração desses parâmetros na modelagem numérica, o que se sugere cautela no 

uso dos parâmetros de resistência tradicionais em equações diretas para obtenção da 

resistência na interface solo/grampo. Assim, é sugerido considerar o diâmetro do bulbo 

maior que o diâmetro do furo no uso de equações diretas para obtenção da resistência na 

interface solo/grampo. 

No estudo de tensão deformação desenvolvida no Capítulo 4 utilizou-se de um 

artifício numérico para simular o carregamento máximo nos grampos. O artifício 

consistiu de localizar a superfície potencial de ruptura por meio de um estudo 

tradicional de estabilidade de taludes. A zona potencial foi transformada numa região 

independente do meio, denominada Zona Ativa. A árvore de análise tem início com o 

cálculo das tensões In Situ sem a presença da Zona Ativa. Na seqüência, um estudo 

tensão deformação é aplicado habilitando a Zona Ativa, região denominada Silte 

Argiloso Ativo, considerando simultaneamente a inserção dos grampos e do paramento 

de proteção de face, ambos modelados como elemento de viga. 

 Observou-se que no contato com o paramento de proteção de face ocorre compressão 

em todos os grampos e que o sistema mostrou-se eficiente contendo a expansão das 

zonas de plastificação na região reforçada. O resultado apresentou fator de segurança 

satisfatório (FS = 1,73), com majoração próxima a 50% em relação ao estudo inicial (FS 

= 1,15), sem o uso de grampos e uma majoração próxima a 15% com relação ao estudo 

utilizando o método mais convencional por equilíbrio limite (Morgenstern & Price), 

cujo fator de segurança também se apresentou satisfatório (FS =1,51). Conclui-se que, 

com o uso da modelagem numérica em tais estudos podem-se elaborar projetos em solo 

grampeado significativamente mais econômicos, com aplicação de parâmetros menos 

conservadores para o dimensionamento dos grampos (levando-se em conta o 

dimensionamento da área do aço é uma função quadrática). 
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Neste estudo em particular as forças máximas de tração obtidas foram de 149,8kN 

considerando o engastamento do grampo no paramento de proteção de face como 

elemento de viga (Fator de Segurança FS = 1,71) e de 78,2kN, desconsiderando o 

engastamento dos grampos no paramento de proteção de face como elemento de viga 

(Fator de Segurança FS = 1,52). O que demandaria o uso da seção de aço nos grampo de 

22 e 16 mm respectivamente, sendo que no projeto definitivo a seção do aço utilizada 

foi de 32 mm. 

No novo estudo adicional subseqüentemente feito com o mesmo artifício no 

Capítulo 4, desconsiderando o paramento de proteção de face, os resultados 

apresentaram-se distintos em relação ao estudo anterior. Este estudo apresentou 

ocorrência de esforços de tração em quase toda a extensão dos grampos. No resumo 

comparativo das cargas dos grampos em ambos os estudos foram observados uma 

redução nas cargas axiais para o sistema que desconsidera o paramento de proteção de 

face, o que gerou uma minoração média em torno de 40% na força de tração. Este 

comportamento é representativo de um processo construtivo quando não se engasta o 

grampo no paramento de proteção de face. Nesse estudo, o fator de segurança (FS) 

mostrou-se bem superior aos quantificados no modelo em que foi considerado o 

paramento de proteção de face. 

O paramento de proteção de face mostrou uma grande influência nos 

deslocamentos horizontais, ou seja, se os grampos forem engastados no paramento, 

reduz-se o deslocamento horizontal no pé do talude e aumenta na crista do talude. Se os 

grampos não forem engatados no paramento, o deslocamento horizontal passa a ser 

maior no pé do talude e menor na crista do talude. 

 O estudo feito pela rotina Sigma-Stress mostra que a zona ativa para o sistema sem 

paramento apresenta fator de segurança satisfatório (FS = 1,52), e que o engastamento 

dos grampos no paramento não trouxe ganho relevante em termos de estabilidade. 

Assim, de acordo com o estudo em questão, o paramento deve ter função puramente 

estética e ao mesmo tempo trabalhar como elemento de estabilização do solo 

superficial, susceptível à erosão. 

 

5.2 - Sugestões Para Pesquisas Complementares 
 

 A ferramenta numérica mostrou-se bastante eficiente na elaboração de 

estudos de estabilidade de dimensionamento de estruturas de reforço em solo 
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grampeado. Avanços neste tema poderiam ser implementados, principalmente na 

calibração de comportamentos, tanto de ensaios de arrancamento, quanto retro-

estudos de obras instrumentadas. 

 O tema é bastante amplo. Em termos de análise numérica é sugerido o 

desenvolvimento de estudos considerando obras verticais simuladas por meio do 

artifício aqui apresentado e por meio do processo real, ou seja, processo de 

escavação e ancoragem sequêncial. Verificar se ambos os modelos apresentam 

cargas axiais semelhantes, assim como o comportamento em geral. Uso de 

modelos não lineares, tais como hiperbólico, que permite avaliar mais 

consistentemente efeitos de descarregamento, para o caso de escavações 

reforçadas. Melhor avaliação dos efeitos tridimensionais atuantes sobre a 

modelagem bidimensional. Esta avaliação poderia ser desenvolvida por meio de 

estudos mais minuciosos de ensaios de arrancamento em modelos axissimétricos 

comparativamente ao desempenho do mesmo ensaio em modelos bidimensionais 

equivalentes ou por modelos tridimensionais. 
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Anexo II – Ensaios Especiais – Corte Entre Estacas 360 e 372 
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