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RESUMO 

 

O desenvolvimento tecnológico tem trazido gradativamente soluções alternativas de 

estabilização de talude tanto no aspecto tecnológico como ambiental. Neste sentido, esta 

pesquisa apresenta o sistema de estabilização com utilização de malhas de aço de alta resistência 

como mais uma alternativa no campo da engenharia geotécnica para contenção de encostas. 

Destaca-se que esta solução não substitui a necessidade de um amplo conhecimento tanto das 

características geotécnicas do maciço a ser estabilizado quanto da resistência dos materiais a 

serem empregados como reforço no sistema de contenção. Buscou-se na presente pesquisa, 

através do estudo de caso da grande obra de proteção da encosta da cava da Mina de Águas 

Claras, compreender o comportamento da estrutura de contenção aplicado na estabilização do 

talude e posteriormente fazer uma comparação com a aplicação da técnica convencional em 

concreto projetado. O sistema de estabilização de talude em solo grampeado associado à malha 

de alta resistência como faceamento, assim como o concreto projetado mostrou-se uma técnica 

viável aplicada exclusivamente para estabilização de camadas superficiais, sendo que os 

esforços mobilizados pela instabilidade do maciço atuariam na face somente nos primeiros 

metros da camada. Por fim, a técnica utilizada mostrou-se viável principalmente pelas 

vantagens ambientais e estéticas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: solo grampeado; faceamento; estabilização de talude; grampeamento; 

telas de aço; alta resistência. 
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ABSTRACT 

 

Technological development has gradually brought slope stabilization alternative solutions in 

both technological and environmental issues. Aiming to contribute to this debate, this study 

presents the stabilization system using a high-strength steel mesh as an alternative of 

geotechnical engineering for slope retention. Noticeable that, this solution does not replace the 

need for an extensive knowledge of both the geotechnical characteristics of the mass to be 

stabilized as the strength of the materials to be used as reinforcement in the containment system. 

Through the study case of the great work of digging the slope protection of Aguas Claras Mine, 

we aim to understand the behavior of the containment structure applied in slope stabilization 

and then make a comparison with the application of the conventional technique in shotcrete. 

The slope stabilization system in nailed soil associated with knitted high strength as face 

milling, as well as shotcrete, proved to be a viable technique used exclusively for stabilization 

of the surface layers. In this specific case, the efforts mobilized by the instability of the mass 

would act on the face only in the first meters of the layer. Finally, the technique proved to be 

feasible especially for environmental and aesthetic advantages. 

 

KEYWORDS: soil nailing; facing; slope stabilization; nailing; wire meshes; high-tensile. 
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1 INTRODUÇÃO 

A escolha do método de lavra é uma das decisões mais importantes que são tomadas durante o 

estudo de viabilidade econômica de uma mina. A seleção entre a lavra a céu aberto ou 

subterrâneo se baseia sobre o critério econômico, ou seja, é aquela que apresenta o menor custo 

considerando todos os condicionantes operacionais.  

 

Existem vários aspectos que influenciam na escolha do método de lavra. Fatores como 

dimensões do corpo mineral, estrutura geológica, condições geomecânicas, capacidade do 

maquinário e produtividade, disponibilidade de mão-de-obra experiente, teor de minério, escala 

de produção, custos operacionais, risco ambiental, entre outros, são levados em consideração 

na fase de estudo de viabilidade econômica.  

 

As lavras a céu aberto, em condições adequadas são mais produtivas, econômicas e seguras em 

relação às lavras subterrâneas, entretanto apresentam maior impacto ambiental.  

 

Sabe-se que o impacto ambiental em minas a céu aberto é de alta magnitude, exigindo grandes  

áreas de armazenamento de material sem valor, as chamadas pilhas de estéril, além de permitir 

que os taludes das cavas fiquem expostos a grandes rupturas. 

 

A vulnerabilidade dos taludes de cavas ocorre devido à exigência cada vez maior de produção 

do mercado aliada às novas tecnologias de beneficiamento de minério de baixo teor exigindo 

cavas finais com profundidades imensas. 

 

A ausência de uma avaliação fundamentada nos parâmetros de resistência e deformabilidade e 

análises criteriosas das condições geológicas e geotécnicas provoca a exposição de taludes a 

rupturas. 

 

No âmbito geotécnico a estabilidade de taludes torna-se instrumento fundamental na definição 

final das geometrias da cava. Enquanto a geologia da jazida define a extensão e a possível 

profundidade de uma cava, a geotecnia define a inclinação com que um talude pode ser 

escavado. 
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Ressalta-se que as características de taludes de mineração diferem dos taludes de obras civis 

sob o aspecto de custo e benefício, aceitabilidade de riscos e tempo de exposição do talude. 

 

Existe uma relação inversamente proporcional na definição da segurança e economia em 

empreendimentos minerários. Taludes seguros com pequenas alturas e inclinações suaves são 

menos econômicos que aqueles mais arrojados. Isto porque o melhor aproveitamento de uma 

jazida acarretará em uma cava com geometrias de talude mais íngremes com menor produção 

de material estéril. 

 

No que diz respeito à questão de segurança operacional, um eventual colapso de um talude de 

cava poderá provocar perdas humanas e materiais. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Esta pesquisa tem como gênese os estudos de estabilização e recuperação de taludes de uma 

cava de mineração por intermédio de sistema flexível de malha de aço de alta resistência 

associado ao grampeamento de solo ou rocha. 

 

Desta forma, através do estudo de caso da implantação de tal obra de estabilização de talude 

com aplicação deste sistema será buscada uma compreensão do comportamento da estrutura de 

contenção. 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO 

O solo grampeado com faceamento em concreto projetado é um sistema de estabilização de 

talude comumente utilizado no Brasil e no mundo, que consiste no uso de reforços passivos, 

compostos por barras de aços revestidas por nata de cimento ou resina epóxi, e concreto 

projetado. 

 

Há uma solução alternativa de estabilização de talude, utilizando o grampeamento, como 

reforço passivo, composto com malha de alta resistência como faceamento, em substituição ao 

concreto projetado, que vem ganhando espaço recentemente no Brasil, porém já utilizado desde 

1970 na Europa. 



3 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar o comportamento estrutural dos elementos 

(tela e grampos) do sistema flexível de contenção e fazer uma comparação com a técnica de 

estabilização de talude em solo grampeado e concreto projetado, sob o ponto de vista técnico. 

 

Para satisfazer tal objetivo será apresentada uma revisão bibliográfica sobre os seguintes 

assuntos: 

 

 Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb; 

 Estabilização de Taludes; 

 Metodologia de Análise de Estrutura em Solo Grampeado; 

 Sistemas Flexíveis de Alta Resistência. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Normalmente as malhas de arame convencionais utilizadas para a estabilização do talude 

apresentam resistência à ruptura dos fios individuais de aproximadamente 500 MPa. Entretanto, 

estas malhas simples não admitem espaçamentos mais econômicos e, portanto, são muitas vezes 

incapazes de absorver as forças e transmiti-las para os grampos. 

 

O desenvolvimento tecnológico possibilitou produzir redes flexíveis compostas por fios de aço 

de alta resistência (1770 MPa) disponibilizando novas possibilidades para uma estabilização de 

talude mais econômica e eficiente. 

 

Esta tecnologia, usada em todo o mundo, vem substituindo o concreto projetado e malha de aço 

convencional em obras de solo grampeado podendo absorver forças consideravelmente maiores 

e transmitir para os grampos. 

 

Embora considerada uma solução de estabilização passiva, o sistema de malha de alta 

resistência apresentado nesta pesquisa preconiza a realização de um pré-tensionamento na 

malha durante a instalação, a fim de aplicar uma pressão perpendicular sobre a face do talude, 

contribuindo para estabilização do mesmo. Apesar disso, esta componente não é considerada 

no dimensionamento do sistema. 
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Inúmeras vantagens poderão ser destacadas em relação à utilização do concreto projetado, como 

rapidez de instalação da tela, face permeável, durabilidade, flexibilidade do faceamento e 

possibilidade de execução de plantio de vegetação. 

 

Enfim, estes sistemas vêm sendo aplicados com sucesso no Brasil, com intensidade crescente, 

dadas as inúmeras vantagens técnicas, ambientais e econômicas verificadas em obras de 

engenharia. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo essa introdução o seu primeiro capítulo, 

que mostrou, de forma sucinta, a importância do estudo da estabilidade de talude como 

instrumento fundamental na definição das geometrias de cavas a céu aberto, além dos objetivos 

geral e específicos e a justificativa da dissertação. 

 

No capítulo 2 é realizada uma revisão bibliográfica com o propósito de mostrar os conceitos 

básicos do critério de ruptura de Mohr-Coulomb, fundamental para o entendimento da 

metodologia de cálculo de estabilidade de talude. Em seguida, dá-se uma ênfase na análise de 

estabilidade de taludes abordando os principais tipos de movimentos de massa e alguns métodos 

convencionais para investigação dos mesmos. Posteriormente, descreve-se sobre os princípios 

básicos da estrutura de contenção em solo grampeado. E, enfim, apresenta-se a metodologia de 

cálculo para sistemas flexíveis de alta resistência, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

A caracterização geológica e geotécnica, apresentada no capítulo 3, expõe a descrição da área 

estudada sob o aspecto geológico e geotécnico regional e local, mostrando as características 

litológicas da cava da Mina de Águas Claras, em Nova Lima (MG), de propriedade da Vale, 

dentro do contexto do Quadrilátero Ferrífero, até alcançar o talude estudado propriamente dito. 

 

O capítulo 4 relata um breve histórico da grande ruptura ocorrida na cava da MAC em 1992, 

descreve os procedimentos empregados para a realização do desenvolvimento da dissertação 

abrangendo os pontos principais da metodologia aplicada, a procedência do estudo de caso, 

bem como a origem da fundamentação da técnica utilizada para a solução do problema, 

apresenta as particularidades e desafios para execução da obra de estabilização, revela o 
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diagnóstico da instabilidade da encosta e o plano de investigação realizado para o 

desenvolvimento do projeto. Em seguida, é apresentado o dimensionamento segundo a 

metodologia do sistema TECCO® de uma seção localizada na parte intermediária do talude. Por 

último, realiza-se a análise de estabilidade por equilíbrio limite de forma comparativa entre a 

solução em concreto projetado e a tela flexível de alta resistência. 

 

Por fim, no capitulo 5 são apresentadas as principais conclusões obtidas durante a pesquisa e 

sugestões para novos trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CRITÉRIO DE RUPTURA MOHR-COULOMB 

Este capítulo aborda os conceitos de tensões normais e cisalhantes no solo devidas a acréscimos 

de cargas, bem como o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. 

 

A metodologia de cálculo para estabilização de taludes utilizada no dimensionamento das telas 

de alta resistência leva em consideração o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Sendo assim, 

julgou-se necessária uma breve descrição da teoria para facilitar o entendimento adiante. 

 

De acordo com Craig (2014), o critério de Mohr-Coulomb representa um modelo matemático 

que descreve o comportamento da massa de solo sujeita à ruptura em um plano, devido a uma 

combinação das tensões normais e cisalhantes, tal que a diferença entre a resistência ao 

cisalhamento e a tensão de cisalhamento atuante é mínima. 

2.1.1 ORIGEM E DEFINIÇÃO DO SOLO 

Os solos são formados a partir do desgaste da rocha através da ação do tempo. Este processo é 

denominado intemperismo e pode ser químico ou mecânico: 

 

 Intemperismo químico: através das reações químicas dos minerais das rochas de origem 

são formados novos minerais transformando-os em solos.  

 Intemperismo mecânico: proveniente da ação mecânica desagregadora de transporte da 

água, do vento, gravidade e variação de temperatura. 

 

Pode-se classificar os solos em diversos grupos devido à origem de sua formação: 

 

 Solos residuais: são aqueles formados pelo produto do intemperismo em seu lugar de 

origem; 

 Solos aluviais: formados devido ao transporte pela água corrente e depositados ao longo 

dos rios; 

 Solos lacustres: originados da sedimentação em lagos de água parada; 
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 Solos eólicos: transportados e depositados pela ação do vento; 

 Solos coluviais: formados pelo transporte do solo de seu local de origem pela ação da 

gravidade. Este tipo de solo será estudado nesta pesquisa. 

 

Ortigão (2007) descreveu os solos, sob a ótica do engenheiro civil, como um aglomerado de 

partículas provenientes da deterioração da rocha através da ação do tempo, que podem ser 

escavados com facilidade, sem o emprego de explosivos, e que são utilizados como material de 

construção ou de suporte para estruturas. 

 

Para Das (2012) o solo é definido como agregado não cimentado, de grãos minerais, preenchido 

por líquido e ar nos espaços vazios existentes entre as partículas. 

 

Os solos são compostos por partículas minerais, constituídas de águas e ar nos espaços vazios 

podendo estas partículas encontrar-se livres para deslocar-se entre si. As forças impostas a eles 

são transmitidas de partículas a partículas, quando formados por grãos maiores (silte e areia) 

ou através da água quimicamente adsorvida para o caso dos grãos de argilas (PINTO, 2002). 

2.1.2 TENSÕES NO SOLO 

2.1.2.1 Conceito de tensão 

Um elemento no interior de uma massa de solo estará sujeito a esforços devido ao peso próprio 

e aqueles gerados pela ação de carregamentos externos. 

 

Entende-se por tensão a força aplicada num ponto qualquer de uma massa de solo, por unidade 

de área. A força atuante infinitesimal, dF, aplicada na área infinitesimal dA pode ser 

decomposta segundo um eixo normal N e um tangencial T ao plano, gerando as componentes 

dN e dT, respectivamente. Dividindo-se estas componentes da força pela área infinitesimal dA, 

obtém-se as componentes de tensões, normal e cisalhante, no plano, a saber: 

 

 tensão normal 

𝜎𝑛 = lim
𝑑𝐴→0

𝑑𝑁

𝑑𝐴
                                                                                                            (2.1)      
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 tensão cisalhante 

𝜏 = 𝑙𝑖𝑚
𝑑𝐴→0

𝑑𝑇

𝑑𝐴
                                                                                                                              (2.2) 

 

 

Figura 2.1 - Condições de equilíbrio num meio contínuo (esquerda); Decomposição de forças 

internas em uma área elementar dA (direita), Ortigão (2007, p. 34) 

2.1.2.2 Estado de tensões no solo 

Admitindo o comportamento do solo segundo o modelo no estado plano de deformações e 

conhecendo os planos e as tensões principais num ponto, as tensões podem ser determinadas 

em qualquer plano que intercepta esse ponto (Pinto, 2002). 

 

Pinto (2002) apresentou que a tensão vertical em um elemento de solo aumenta conforme o 

produto do peso específico pela espessura da camada de solo sobre o elemento considerado, 

enquanto a tensão horizontal aumenta segundo uma relação da tensão vertical multiplicada por 

uma constante K0.  
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Figura 2.2 - Tensões principais no solo, Pereira (2012, p. 16) 

 

Observando um plano qualquer no interior do subsolo, a tensão atuante não é necessariamente 

normal ao plano. Analisar as tensões significa identificá-las num plano qualquer de um 

elemento, considerando a aplicação das equações de equilíbrio de forças às componentes de 

tensão normais, σx e σy e tangencial τxy, supostamente conhecidas, que atuam em dois planos 

ortogonais (no estado plano de tensões) passando pelo ponto. 

 

 

Figura 2.3 - Estado Plano de Tensões, Buffoni (s/d, p. 3) 

 

Por fim, Ortigão (2007) afirma que conhecendo as componentes de tensão (normais e 

cisalhantes) que atuam em dois planos ortogonais quaisquer passando por um ponto do meio 

contínuo, o estado plano de tensões fica conhecido neste ponto e, por conseguinte, é possível 

se calcularem as tensões em qualquer outro plano passando por ele. 
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2.1.3 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DO SOLO 

Segundo Das (2012), a resistência ao cisalhamento de um solo é a resistência interna que o 

mesmo pode oferecer para resistir a deslizamentos ao longo de qualquer plano em seu interior. 

Pinto (2002) definiu a resistência ao cisalhamento de um solo como a máxima tensão de 

cisalhamento que o mesmo resiste anteriormente à ruptura ou a tensão de cisalhamento do solo 

no plano em que ocorre a ruptura. 

 

Conforme Pinto (2002) o processo de cisalhamento ocorre devido ao mecanismo de 

deslizamento entre partículas do solo. Portanto, as análises dos fenômenos de atrito e coesão 

dos solos são fundamentais para determinação dos parâmetros de resistência. 

2.1.3.1 Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb 

Segundo Costa (2009), critérios de resistência são relações matemáticas empíricas entre as 

componentes do tensor de tensões que atuam no instante da ruptura. Podem ser estabelecidas 

tanto na condição de resistência de pico como na residual. 

 

Um critério de ruptura pretende analisar o comportamento do material no momento da ruptura. 

De acordo com Pinto (2002), os critérios de ruptura que melhor representam o comportamento 

dos solos são os de Coulomb e Mohr. 

 

No critério de Coulomb “não há ruptura se a tensão de cisalhamento não ultrapassar um valor 

dado pela expressão c + f.σ, onde c e f representam, respectivamente, coesão e coeficiente de 

atrito interno do material e σ é a tensão normal existente no plano de ruptura por cisalhamento”. 

 

Já o critério de Mohr propõe que “não haverá ruptura enquanto o círculo de Mohr, 

representativo do estado de tensões, encontrar-se no interior de uma curva, que é a envoltória 

aos círculos relativos aos estados de tensão na ruptura, observados experimentalmente para o 

material”. 
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Figura 2.4 - Representação dos critérios de ruptura: a) Coulomb; b) Mohr, Aguiar (2010, p. 

18) 

 

O critério de Coulomb ficou conhecido por critério de Mohr-Coulomb, por ser apresentado 

frequentemente sob a forma de uma envoltória (tal como ocorre no caso do critério de Mohr), 

cuja equação (linear) é justamente aquela sugerida por Coulomb. A resistência ao cisalhamento 

de um solo, de acordo com o critério de Mohr-Coulomb, é resultante da soma de duas parcelas, 

obtidas a partir dos parâmetros ângulo de atrito (φ’) e coesão (c’), a saber: 

 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑡𝑔∅                                                                                                                                                                     (2.3) 

 

Onde, τ representa a resistência ao cisalhamento, c o intercepto de coesão (ou coesão aparente), 

σ a tensão normal no plano de ruptura e ∅ o ângulo de atrito interno. 

 

Pode-se dizer que a parcela referente ao parâmetro ângulo de atrito ocorre devido ao atrito no 

contato entre os grãos do solo e a coesão refere-se à atração química e/ou cimentação entre as 

partículas de solos. Enquanto a primeira (resistência por atrito) cresce com a tensão normal 

atuante no plano, a parcela coesiva não depende da mesma. 

 

Normalmente para determinação dos parâmetros φ’ e c’ são realizados ensaios de laboratório, 

que são fundamentais para fornecer parâmetros para análises de estabilidades de taludes, tanto 

para mineração como para obras de engenharia em geral. 
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No ensaio de cisalhamento direto obtém-se os valores de τmax (tensão cisalhante de pico) ou τr 

(tensão cisalhante residual) para diversos valores de tensões normais constantes. Os resultados 

são apresentados num gráfico conforme Figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5 - Diagrama de Mohr para resistência de pico e resistência residual, Fontes Miguel 

(2011, p. 8) 

 

A inclinação da reta representa o ângulo de atrito (φ) e sua interseção com o eixo τ a coesão do 

material (c). 

 

Desta forma pode-se representar o critério de resistência de pico da seguinte forma: 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 + 𝜎𝑡𝑔∅                                                                                                                              (2.4) 

 

Já o critério de resistência residual é dador por: 

 

𝜏𝑟 = 𝜎𝑡𝑔∅𝑟                                                                                                                                         (2.5) 

 

Onde, τmax é a resistência cisalhante de pico, τr a resistência cisalhante residual, c a coesão do 

material, σ a tensão normal, ∅ o ângulo de atrito de pico e ∅r o ângulo de atrito residual. 
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Pode-se entender fisicamente o critério residual como a expressão da resistência após a coesão 

do material ter sido inteiramente perdida. Observe-se que o ângulo de atrito residual é 

normalmente menor que o ângulo de atrito de pico, ou seja, ∅ ≥ ∅r. 

2.2 ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 

Conforme apresentado por Costa (2009) o aumento da demanda por minério e o 

desenvolvimento tecnológico nos últimos anos na mineração motivou a escavação de cavas 

com dimensões demasiadamente profundas. 

 

Em consequência, os estudos sobre estabilidade de talude ganharam importância crescente 

fazendo com que o interesse do engenheiro geotécnico sobre o tema adquirisse relevância. Este 

cuidado se deve por envolver, a ruptura de um talude, frequentemente risco de perdas materiais 

e principalmente humanas. 

 

Analisar a estabilidade de um talude significa determinar o Fator de Segurança (FS) do mesmo, 

ou seja, o valor numérico da relação entre a somatória das resistências disponíveis do solo para 

garantir o equilíbrio da massa deslizante e a somatória dos esforços instabilizantes, que induzem 

o movimento de massa ao longo da superfície de ruptura. O Fator de Segurança, de acordo com 

a NBR 11682, tem a finalidade de cobrir as incertezas naturais das diversas etapas de 

dimensionamento. Sendo assim, o fator de segurança mínimo a ser adotado no projeto será 

obtido de acordo com a tabela 2.1, onde leva em conta os graus de segurança quanto a perdas 

de vidas, materiais e ambientais conforme preconiza a norma. 
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Tabela 2.1 - Fatores de segurança 

 

Fonte: NBR 11682 – Estabilidade de Encostas (2006, p. 12) 

 

Um talude é estável quando o fator de segurança é maior que o valor unitário, ao passo que o 

mesmo é instável quando menor. Ou seja, utilizando os métodos de equilíbrio limite, sendo o 

valor obtido pelo quociente entre os esforços resistentes e os esforços atuantes ao longo da 

superfície de ruptura igual a 1 o talude estará na iminência da ruptura. 

 

Na mineração, segundo Abrão e Oliveira (1998), as condições de segurança exigidas para a 

estabilidade dos taludes diferem das demais obras civis onde permitem-se valores de fator de 

seguranças menores devido ao caráter provisório do empreendimento. As análises de 

estabilidade de taludes são controladas pela presença do corpo mineral a ser explorado 

geralmente em condições extremas, impondo ao engenheiro geotécnico a trabalhar próximo do 

limite de segurança da escavação, resultando projetos de cavas com taludes finais cada vez mais 

altos e íngremes. 

 

Desta forma, para que o empreendimento se torne viável economicamente, requer-se que o 

trabalho de lavra seja bem apurado, exigindo-se um conhecimento detalhado dos parâmetros do 

maciço, resultando em taludes com ângulos ousados, porém usando o conceito de 

responsabilidade em projetos de talude de mineração que, segundo Castro (2014), está 

vinculado a paralisação dos trabalhos em caso de uma eventual ruptura. 
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O caráter provisório que é dado aos taludes de mineração possibilita uma condição extrema 

para a geometria do mesmo, permitindo que se adote um Fator de Segurança FS ≥ 1,3 para um 

período curto de tempo, sendo que para taludes definitivos, identificados com obras civis 

convencionais, seria adotado FS ≥ 1,5. 

 

Vale ressaltar que a norma N11682 permite a utilização de fatores FS ≤ 1,2, porém em 

condições especificas, quando for possível a confirmação dos parâmetros de resistência do solo 

por retroanálise, para as condições mais desfavoráveis de poropressões.  

 

Portanto, devido à necessidade de trabalhar próximo ao limite de segurança da escavação, torna-

se evidente a importância da realização de uma investigação geológica-geotécnica completa, 

possibilitando conhecer as propriedades físicas (peso específico, índice de vazios, teor de 

umidade), granulometria, principais parâmetros de resistência ao cisalhamento (coesão e ângulo 

de atrito) e condutividade hidráulica do material para o dimensionamento dos taludes e 

combinando-os com as condicionantes hidrogeológicas locais, de modo a obter informações 

consistentes para as análises de estabilidade dos taludes da cava (Castro, 2004). 

 

Segundo Craig (2014), as forças gravitacionais e de percolação possuem uma tendência 

intrínseca de causar instabilidade em taludes, sejam naturais ou construídos pelo homem. 

Estas forças são equilibradas pela resistência ao cisalhamento do maciço que compõe o talude.  

 

Além destes fatores, existem vários outros que podem provocar movimentos de massas, como 

por exemplo: a geometria do talude; condicionantes geológico-geotécnicos; presença ou não de 

vegetação; elevação do nível d’água (NA) do terreno; condições climáticas locais; ocupação 

urbana; sismos etc. 

 

O trabalho de Terzaghi (1950) sobre o mecanismo de deslizamentos de solos apresentou vários 

fenômenos que poderiam causar instabilidade de taludes. Em geral, as causas podem ser 

externas ou internas conforme descritas abaixo: 

 

 Causas externas: quando o aumento nas tensões cisalhantes que atuam na superfície 

potencial de ruptura é provocado pelas sobrecargas no talude como, por exemplo, o 
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aumento de carga próximo da crista do talude, efeitos de sismo, tráfego de veículos 

pesados etc; 

 Causas internas: quando a ruptura ocorre devido à diminuição da resistência ao 

cisalhamento do maciço que compõe o talude por ação do intemperismo e/ou o aumento 

da “poropressão” na superfície potencial de ruptura.  

 

Os mecanismos que propiciam a origem e progresso das erosões podem atuar isoladamente ou 

em conjunto exigindo uma análise minuciosa dos fenômenos que ocorrem no maciço para que 

tenha êxito na solução final da estabilização do talude.  

 

Sendo assim, serão apresentados na sequência processos que dão origem aos eventos de ruptura 

e posteriormente os principais métodos de análise de estabilidade de talude que têm como 

objetivo determinar os esforços máximos que a estrutura resistirá em condições estáveis. 

2.2.1 MODOS DE RUPTURAS 

Este tópico aborda os principais tipos de movimentos de massa factíveis de ocorrerem em 

taludes que, de acordo com a velocidade de deslocamento da massa, forma do relevo e 

característica do material mobilizado recebe denominações distintas.  

 

Movimentos de massa representam os processos relacionados a movimentos descendentes de 

solos e rochas nas encostas, induzidos pelo campo de tensão gravitacional (Patton e Hendron 

Jr., 1974). 

 

Entende-se por movimento de massa o encadeamento de uma série de fatores naturais ou 

potencializados pela ação antrópica que provocam o deslocamento de sedimentos de rocha e/ou 

solo em superfícies inclinadas estando relacionados, principalmente, com a ação da gravidade. 

 

A maioria das causas básicas das instabilidades de encostas pode ser reconhecida e seus efeitos 

classificados e correlacionados com outras causas e rupturas já ocorridas. Entretanto, o 

propósito é compreender o fenômeno permitindo prever a susceptibilidade da ocorrência em 

determinado local (Ahrendt, 2005). 
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Entre as causas indiretas de movimentos de massa podem-se destacar: a litologia e natureza dos 

solos ou rochas; propriedades dos materiais e características geomorfológicas e ambientais; 

declividade das encostas; presença do nível d’água; tipos e forma dos relevos e as condições 

climáticas locais. 

 

Costa (2009) salientou que as rupturas em rochas são condicionadas por descontinuidades e que 

os tipos de ruptura mais comuns na mineração a céu aberto são: rupturas circulares onde a 

superfície de ruptura segue um padrão estrutural desordenado e ocorrem normalmente em solos, 

nas rochas brandas e nos maciços rochosos muito fraturados; rupturas planares, devidas à 

existência de um plano de fraqueza por onde ocorrerá o deslizamento do maciço; rupturas em 

cunha, envolvendo a interseção de dois planos e, por último, tombamento, onde ocorrem planos 

sub-verticais mergulhando para o interior do talude.  

 

Existem vários trabalhos que propõem inúmeras classificações de movimentos de massa. 

Utilizou-se nesta pesquisa a classificação da International Association Engineering Geology 

(IAEG), modificada por Augusto Filho (1992), considerada a mais utilizada no Brasil e que 

identificou os principais tipos e características dos processos, levando em conta a dinâmica, a 

geometria e o material presente em cada movimento.  
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Quadro 1 - Tipos e características dos processos de escorregamentos no Brasil 

 

Fonte: Trevisan (2013, p. 27) modificado de Augusto Filho (1992). 

2.2.1.1 Rastejos 

Os Rastejos são movimentos lentos e contínuos que podem englobar grandes áreas, sem que 

haja uma diferenciação clara entre a massa em movimento e a região estável (Gerscovich, 

2009). 

 

Ahrendt (2005) apresentou vários conceitos a respeito do rastejo. Entre eles destaca-se o de 

Varnes (1958), como sendo um movimento imperceptível, com deformação continua a tensões 

constantes. 

 

O rastejo baseia-se em um movimento de massa descendente ocorrendo basicamente pelo 

manto de alteração de uma encosta, com baixa velocidade, da ordem de centímetros por ano, 

decrescentes com a profundidade, caracterizando uma deformação plástica, podendo ocorrer 

em horizontes superficiais de solo, transição solo/rocha bem como em rochas alteradas e 

fraturadas. 
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A ocorrência de rastejo é observada na curvatura de árvores, postes e cercas inclinados, fraturas 

na superfície de solos e pavimentos, etc.  

 

 

Figura 2.6 - Rastejo - superfície mudando a verticalidade de arvores, postes etc., Gerscovich 

(2009, p. 15) 

2.2.1.2 Escorregamentos 

Augusto Filho (1992) acredita que o escorregamento representa um dos movimentos de massa 

mais importantes no Brasil devido ao elevado número de ocorrências de deslizamento de terra 

em áreas de ocupação desordenada. 

 

Escorregamento caracteriza-se pelo movimento de descida rápida de uma camada de material 

superficial em uma encosta, com limite de superfície de ruptura bem definida que ocorre pela 

perda de estabilidade devido ao aumento das tensões ou queda de resistência, em períodos 

relativamente curtos. 

 

Para Ahrendt (2005), o movimento do tipo escorregamentos é consequência da deformação 

cisalhante ao longo de uma ou mais superfície de deslizamento, que podem ser visíveis ou 

razoavelmente inferidas. O movimento pode ser progressivo, propagando a ruptura localizada 

de curta dimensão. 
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Segundo Capucho (2010), em taludes de solos em cavas de mineração, ocorrem mecanismos 

de ruptura do tipo escorregamentos rotacionais, translacionais ou por processos mistos, 

podendo ser ou não retrogressivos. 

 

Escorregamentos retrogressivos ocorrem de forma crescente talude acima, através de várias 

superfícies adjacentes de ruptura, ou seja, quando a superfície de ruptura se estender na direção 

oposta ao movimento do material deslocado. 

 

Os movimentos de escorregamentos podem ser classificados de acordo com sua geometria e a 

natureza do material, da forma apresentada a seguir. 

2.2.1.2.1 Escorregamentos Planares ou Translacionais 

Segundo Ahrendt (2005), o material em movimento apresenta grande deformação, rompendo-

se por cisalhamento que se desenvolve ao longo de uma superfície plana. O processo é também 

conhecido como movimento planar (Figura 2.7). 

 

Normalmente são condicionados por superfície de fraqueza motivada por falhas, juntas, planos 

com variação de resistência ao cisalhamento ou contato entre a base rochosa e a camada 

superficial de solo sobreposta. 

 

 

Figura 2.7 - Ruptura planar (plano desfavorável), Pinotti e Carneiro (2013, p. 151) 
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2.2.1.2.2 Escorregamentos Circulares ou Rotacionais 

Ahrendt (2005) os define como movimentos que possuem uma superfície de ruptura curva, com 

a concavidade voltada para cima e ao longo da qual se dá o deslocamento do material, 

normalmente homogêneo (Figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 - Ruptura circular (padrão estrutural desordenado), Pinotti e Carneiro (2013, p. 

151) 

 

Este escorregamento é um caso particular, que geralmente ocorre em solos coesivos e 

homogêneos ou em maciços rochosos muito fraturados. Esta ruptura pode ser profunda ou 

superficial, desenvolvendo uma superfície curva sobre a qual há uma rotação da massa instável.  

 

Quando produzido este movimento, a massa que está aglomerada poderá separar-se em diversos 

blocos que deslizam entre si e criam assim vários patamares em forma de escada. (Fernandes 

da Silva, 2012). 

2.2.1.2.3 Escorregamentos em Cunha 

Este tipo de escorregamento corresponde ao deslizamento de um bloco em forma de cunha, 

condicionado por estruturas planares dos maciços rochosos. Apresenta direção de movimento 

ao longo da linha de interseção das estruturas planares que afloram na superfície do talude 

(Figura 2.9). 
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Escorregamentos em cunha são tipicamente encontrados em maciços rochosos, onde ocorre a 

interseção de dois ou mais planos (ou famílias) de ruptura, potencializando o risco de colapso 

do talude (Silva, 2009). 

 

 

Figura 2.9 - Ruptura em cunha (interseção de descontinuidade), Pinotti e Carneiro (2013, p. 

151) 

2.2.1.3 Quedas e Tombamentos 

Segundo o conceito apresentado por Ahrendt (2005) e Silva (2009), quedas são movimentos de 

grande velocidade de material geológico em encostas íngremes, geralmente provocados pela 

ação da gravidade, sem influência da resistência ao cisalhamento. Ao passo que, o tombamento 

baseia-se na rotação, em torno do centro de gravidade, para fora, de uma placa ou bloco rochoso.  

 

O movimento é provocado pelas forças provenientes da gravidade, estruturas adjacentes, ou 

fluidos existentes nas descontinuidades. 
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Figura 2.10 - Tombamento de blocos (planos sub-verticais), Pinotti e Carneiro (2013, p. 151) 

2.2.1.4 Corridas de Massa 

Corridas de massa são movimentos gravitacionais caracterizados pela rapidez de escoamento 

do solo ou composto de solo e rocha com teor de água elevado, transportando grandes volumes 

de material com alto potencial de destruição e impacto de extensas áreas. 

 

De acordo com o IPT (1991), os processos de corridas são causados pela combinação de 

movimentos de massa complexos com eventos pluviométricos excepcionais, formando uma 

massa com comportamento de líquido viscoso, de alto poder destrutivo e de transporte, e 

extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 - Movimento do tipo corrida de massa, Gomes (s/d, p. 22) 

2.2.2 MÉTODO DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDE 

2.2.2.1 Geral 

Abrão e Oliveira (1998) demonstram a complexidade da estabilidade das paredes de cavas em 

atividades minerárias, em relação aos taludes executados em obras civis, devido às condições 

inerentes à explotação que favorecem a ocorrência de escorregamentos, como foi o caso da 

ruptura ocorrida em 1992, no talude da mina de Águas Claras, quase comprometendo a crista 

da Serra do Curral, na divisa dos municípios de Nova Lima e Belo Horizonte (MG). 

 

Franca (1997) apresenta três tipos de análises de estabilidade de taludes conforme abaixo: 

 

 Análise determinística: aplica-se a teoria do equilíbrio limite e os valores médios dos 

parâmetros de resistência são assumidos para encontrar o Fator de Segurança (FS) 

contra o deslizamento, que pode ser determinado com base em: 

 

 Equilíbrio de forças: 𝐹𝑆 =
∑𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

∑𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
                                 

 Equilíbrio de momentos: 𝐹𝑆 =
∑𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

∑𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
                                                              

 Resistencia ao cisalhamento: 𝐹𝑆 =
𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

𝜏𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
=

𝑐+𝜎𝑡𝑔∅

𝜏𝑚
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∴  𝜏𝑚 =
𝑐

𝐹𝑆
+ 𝜎

𝑡𝑔∅

𝐹𝑆
= 𝑐𝑚 + 𝜎𝑡𝑔∅𝑚                                                                    

𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜: 𝑐𝑚 =
𝑐

𝐹𝑆
 𝑒 𝑡𝑔∅𝑚 =

𝑡𝑔∅

𝐹𝑆
                                                                      

 

 Análise Probabilística: utiliza-se a mesma abordagem do método de análise 

determinístico, porém a análise é expressa sob a forma de uma probabilidade ou risco 

de ruptura, devido à variabilidade dos parâmetros de resistência que controlam a 

estabilidade do talude.  

 Modelagem numérica: onde os métodos de equilíbrio-limite podem não ser totalmente 

adequados nas análises de estabilidade por apresentarem: condições de contorno e 

iniciais complexas (carregamentos externos, tensões in situ etc.); comportamentos não-

lineares, anisotrópicos e heterogêneos dos materiais; geologia e geometrias complexas, 

com contrastes acentuados de deformabilidade entre as formações presentes no perfil 

do talude. Este método utiliza os princípios da mecânica dos meios contínuos e 

considera não só o equilíbrio de forças-momentos, mas também as deformações e as 

relações tensão x deformação. 

 

Segundo Franca (1997), em geral, o critério de ruptura utilizado mais frequentemente para 

análises de estabilidade de taludes é o Mohr-Coulomb. 

 

Geralmente, o método determinístico é usado na análise da estabilidade de taludes de modo a 

avaliar as condições de segurança (Fator de Segurança) em relação ao estado limite último de 

ruptura (equilíbrio-limite). 

 

De acordo com Craig (2014) a técnica de equilíbrio limite utilizada para analisar a estabilidade 

de taludes supõe a iminência da ruptura de uma massa de solo ou rocha ao longo de uma 

superfície potencial de ruptura, onde os esforços mobilizados pelas forças gravitacionais que 

induzem ao deslizamento são considerados ações e os esforços resistentes disponíveis ao longo 

da superfície de deslizamento são chamados resistências (critério de Mohr-Coulomb). Portanto, 

efetuando a média da relação da razão entre a resistência disponível e os esforços mobilizados, 

obtém-se o fator de segurança para a geometria do talude considerada. 
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Desta forma, como já visto anteriormente, para fator de segurança (FS) igual à unidade, o talude 

encontra-se na iminência de romper. Em geral, considera-se aceitável para projeto de um talude 

estável, o valor de (FS) maior ou igual a 1,5. Para projetos de taludes de cava de mineração 

admite-se valor de (FS) maior ou igual a 1,3. 

 

Em síntese, para analisar a estabilidade de talude segundo o método de equilíbrio limite faz-se 

necessário considerar as seguintes hipóteses básicas: 

 

 A forma da superfície potencial de ruptura do talude é previamente conhecida e ocorre 

ao longo de superfícies pré-determinadas; 

 O material do talude comporta-se como material rígido-plástico; 

 O talude encontra-se na condição de ruptura iminente (estado de equilíbrio limite); 

 O método respeita um critério de ruptura (geralmente Mohr-Coulomb) ao longo da 

superfície de escorregamento; 

 O fator de Segurança (FS) é admitido constante para toda a superfície potencial de 

ruptura considerada. 

 

Para Ferreira (2008) a análise por equilíbrio limite não é trivial devido à necessidade de se 

avaliarem várias superfícies para se encontrar a que seja mais crítica. 

 

A análise da superfície de ruptura é usualmente realizada por meio de seções transversais ao 

talude, isto é, usando uma simplificação bidimensional na qual se desconsidera os efeitos de 

confinamento lateral (que ocorrem na geometria tridimensional real). 

 

Os métodos convencionais de análise da estabilidade de taludes são apresentados a seguir. 

2.2.2.2 Estabilidade de Taludes Infinitos 

A análise pelo método do talude infinito é realizada quando uma massa de solo superficial se 

desloca segundo um movimento translacional, paralelo à superfície do talude, desprezando-se 

os efeitos de extremidades. 
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Segundo Massad (2003), um talude é considerado infinito quando apresenta as seguintes 

características: extensão muito maior que a espessura da camada de solo; a superfície potencial 

de ruptura é paralela à inclinação do terreno; a profundidade da superfície de ruptura é pequena 

comparada com a altura do talude; e maciços homogêneos ou estratificados com os planos 

paralelos à superfície do talude. 

 

A geometria simplificada para o talude infinito é mostrada na Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 - Talude Infinito, Behrens da Franca (1997, p. 46) 

 

Para efeito dos cálculos consideram-se: 

 

 Peso da fatia: 𝑊 =  𝛾. 𝑧. 𝑏 

 Poro pressão na base: 𝑢 =  𝛾𝑤.ℎ𝑤 

 𝑄𝐿 = 𝑄𝑅 ( Figura 2.12) 

 Tensão Normal na base: 𝜎 =  
𝑁

𝑙
=

𝑊.𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑏
 

 Tensão Cisalhante na base: 𝜏 =  
𝑅

𝑙
= 

𝑊.𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑏
 

 

A ruptura do talude ocorrerá paralelamente à superfície e a uma profundidade z, em virtude do 

movimento do solo acima do plano de ruptura, da direita para esquerda (Figura 2.12). 
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Considerando um elemento do talude com as seguintes dimensões: largura l, espessura z e 

comprimento unitário perpendicular ao plano da seção mostrada, as forças de empuxo lateral 

QL e QR se anulam. 

 

Sendo assim, pelo equilíbrio das forças, tem-se: 

 

𝑁 = 𝑊. 𝑐𝑜𝑠𝛼 →  𝜎 =  
𝑊

𝑏
𝑐𝑜𝑠2𝛼                                                                                          (2.6) 

 

𝑅 = 𝑊. 𝑠𝑒𝑛𝛼 →  𝜏 =  
𝑊

𝑏
𝑠𝑒𝑛𝛼. 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                                                  (2.7) 

 

Aplicando o critério de ruptura de Morh-Coulomb e considerando o princípio das Tensões 

Efetivas, chega-se a:  

 

𝜏 = 𝑐′ + (𝜎 − 𝑢). 𝑡𝑔∅′                                                                                                        (2.8) 

 

𝑊

𝑏
 𝑠𝑒𝑛𝛼. 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑐′ + (

𝑊

𝑏
𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑢) 𝑡𝑔∅                                                                        (2.9) 

 

O Fator de Segurança pode ser expresso por: 

 

𝐹𝑆 =  
𝑐′.𝑏+ (𝑊.𝑐𝑜𝑠2𝛼−𝑢.𝑏)𝑡𝑔∅′

𝑊.𝑠𝑒𝑛𝛼.𝑐𝑜𝑠𝛼
                                                                                               (2.10) 

 

De acordo com Das (1985), para solos granulares (c’=0) e sem percolação (u=0) o Fator de 

Segurança torna-se: 

 

𝐹𝑆 =  
𝑡𝑔∅′

𝑡𝑔𝛼
                                                                                                                           (2.11) 

 

Isso significa que, em um talude infinito não coesivo, o (FS) independe da espessura da camada 

deslizante e permanece estável se α < Ø’. 
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Para o caso de um solo em regime permanente de percolação, cujo fluxo seja paralelo à face do 

talude, o NA coincida com a superfície do solo e este seja não coesivo, considera-se o seguinte 

Fator de Segurança: 

 

𝐹𝑆 = (1 −
𝛾𝑤

𝛾𝑠𝑎𝑡
) .

𝑡𝑔∅′

𝑡𝑔𝛼
                                                                                                         (2.12) 

 

Ou, 

 

𝐹𝑆 = (
𝛾′

𝛾𝑠𝑎𝑡
) .

𝑡𝑔∅′

𝑡𝑔𝛼
                                                                                                                (2.13) 

 

Onde: 

 

γ = γsat = peso especifico do solo saturado; 

γ’ = γsat - γw = peso especifico submerso do solo. 

2.2.2.3 Método das Cunhas 

O método das cunhas supõe que a superfície de ruptura do talude é composta por dois ou mais 

planos formando blocos independentes instáveis, que podem movimentar-se um em relação ao 

outro. Desta forma, estes blocos podem ser nomeados como cunha passiva, localizada na parte 

inferior do talude e cunha ativa, que transfere esforços para a cunha passiva. 

 

O método consiste em fazer uma análise gráfica das forças existentes nestas cunhas com o 

propósito de obter o Fator de Segurança (FS) do talude, desenhando-se em escala, um polígono 

a partir dos vetores de forças, com seus respectivos módulos, direções e sentidos.  

 

Paniago (1998) apresentou um roteiro para obtenção do (FS) conforme a ruptura das duas 

cunhas mostradas na Figura 2.13, onde as forças de atrito mobilizadas entre as cunhas e a massa 

estável do talude (F1 e F2), a força resultante entre as duas cunhas (E), sua direção (α) e o fator 

de segurança (FS) são incógnitas. Assim, sugeriu que se adotasse um ângulo α igual ao ângulo 

de atrito mobilizado φm e assumisse um valor inicial para o coeficiente de segurança. 
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De forma a facilitar o entendimento segue abaixo o roteiro: 

 

1. Determina-se o peso das cunhas (W1 e W2) e o comprimento das suas linhas de ruptura 

(segmentos AB e BC); 

 

2. Adota-se um valor para o coeficiente de segurança (FSi); 

 

3. Determinam-se as direções de aplicação das forças de atrito F1 e F2 com a normal aos 

respectivos planos de ruptura; φm1 = arctg ( tgφ1/ FSi) e φm2 = arctg ( tgφ2/ FSi). 

 

4. Determina-se a força de coesão da cunha 1, com sua direção paralela ao plano de ruptura 

(segmento AB): C1 = c1⋅ AB 

 

5. Desenha-se em escala: 

 

i. os pesos das cunhas (W1 e W2), na direção vertical; 

ii. a força de coesão Cm2, na direção de BC; 

iii. uma reta paralela à força de atrito F2; 

iv. uma reta paralela à força E, referente á interação entre as cunhas, com origem no final 

do segmento de W1 e início de W2; 

v. uma reta paralela à força de atrito F1 a partir do ponto de intersecção definido pelas 

retas anteriores; 

vi. uma reta paralela à força de coesão Cm1, partindo do início de W1. 

 

6. Com isto, fecha-se o polígono e obtém o valor de Cm1. 

 

7. O fator de segurança calculado é então: FScalc = C1/Cm1 

 

8. Se esse valor não for igual ao adotado inicialmente repetem-se os passos 1 a 5 até que 

se verifique a igualdade. 

 

Caso existam mais forças atuantes no equilíbrio do talude, tais como pressões neutras, estas 

devem ser quantificadas e inseridas no polígono de forças. 
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Figura 2.13 - Esquema exemplificativo do Método das Cunhas, Paniago (1998, p. 22) a partir 

de Vilar e Bueno (1985) 

2.2.2.4 Método de Equilíbrio Limite (Sueco) 

Segundo Massad (2010), o método foi motivado pelo escorregamento ocorrido na Suécia, na 

cidade de Gotemburgo, em 1916 e baseia-se na hipótese de haver equilíbrio de momentos numa 

massa de solo, considerando o corpo como rígido-plástico, na iminência de entrar em ruptura 

sobre uma superfície circular.  

 

Por meio das equações de equilíbrio de momentos faz-se a comparação das tensões de 

cisalhamento induzidas com a resistência do solo em uma massa subdividida em lamelas ou 

fatias que forma arco de circunferência (Figura 2.14). 

 

 

Figura 2.14 - Método sueco, Gomes (s/d, p. 11) 
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As forças atuantes em cada fatia são (Figura 2.14): 

 

 Peso da fatia: 𝑊 =  𝛾𝑏ℎ 

 Forças na base da fatia: 𝑁 = 𝑁′ + 𝑈 𝑒 𝑇 

 Forças laterais: 𝐸1: 𝐸2: 𝑋1: 𝑋2 

 

O equilíbrio de momentos se escreve como:  

 

∑(𝑇. 𝑟 −  𝑊. 𝑟. sen𝛼) = 0 ∴ ∑𝑇 = ∑𝑊. 𝑠𝑒𝑛𝛼                                                             (2.14) 

 

Por se tratar de um movimento de corpo rígido as forças E e X não geram momentos. 

 

A expressão do Fator de Segurança fica: 

 

𝐹𝑆 =  
𝜏

𝜏𝑚
= 

𝑐′+𝜎′.𝑡𝑔∅′

𝜏𝑚
 𝑒 𝜏𝑚 = 

𝑇

𝑙
                                                                                        (2.15) 

 

𝐹𝑆 =  
𝜏

𝑇 𝑙⁄
= 

𝑐′.𝑙+𝜎′.𝑙.𝑡𝑔∅′

𝑇
                                                                                                     (2.16) 

 

𝑇 =  
𝑐′.𝑙+𝑁′.𝑡𝑔∅′

𝐹𝑆
                                                                                                                   (2.17) 

 

∑(
𝑐′.𝑙+𝑁′.𝑡𝑔∅′

𝐹𝑆
) =  ∑𝑊. 𝑠𝑒𝑛𝛼                                                                                             (2.18) 

 

1

𝐹𝑆
. (𝑐′. 𝐿𝑎 + 𝑡𝑔∅

′. ∑𝑁′) =  ∑𝑊. 𝑠𝑒𝑛𝛼                                                                             (2.19) 

 

𝐹𝑆 =
𝑐′.𝐿𝑎+𝑡𝑔∅

′.∑𝑁′

∑𝑊.𝑠𝑒𝑛𝛼  
                                                                                                             (2.20) 

 

O valor final do FS dependerá da fórmula adotada para o cálculo das forças N’ para as n fatias 

do talude (do que decorrem diferentes métodos das fatias) 
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2.2.2.5 Método de Fellenius 

A partir do conhecimento das forças normais nas bases das lamelas N’ e admitindo que a 

resultante das forças laterais entre as fatias se anularão tem-se: 

 

∑𝐸 = ∑𝑋 = 0 

 

Tomando-se o equilíbrio das forças na direção normal à base da fatia, tem-se que: 

 

 

Figura 2.15 - Forças na direção normal a base da lamela genérica, Gomes (s/d, p. 13) 

 

𝑁 = 𝑁′ + 𝑈 = 𝑊. 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                                                                     (2.21) 

 

𝑁′ = 𝑊. 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑢𝑙                                                                                                            (2.22) 

 

Levando-se o valor de N’ na expressão geral de FS, resulta que: 

 

𝐹𝑆 =  
𝑐′.𝐿𝑎+𝑡𝑔∅

′.∑(𝑊.𝑐𝑜𝑠𝛼−𝑢𝑙)

∑𝑊.𝑠𝑒𝑛𝛼  
                                                                                               (2.23) 

2.2.2.6 Método de Bishop Simplificado 

De acordo com Das (1985), em 1955 Bishop propôs uma solução mais elaborada para o método 

comum das fatias, onde o efeito das forças nas faces de cada fatia toma como referência a 
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direção vertical para o equilíbrio de forças. A resultante das forças laterais entre as fatias tem 

direção horizontal e se anula. 

 

Embora atenda apenas as condições de equilíbrio de momentos, os resultados apresentados pelo 

método de Bishop Simplificado são mais exatos em relação aos métodos ordinários e exibem 

valores de fator de segurança bem próximos aos de métodos mais precisos. 

 

O método de Bishop Simplificado considera a superfície potencial de ruptura circular. A ruptura 

do maciço ocorre ao longo de uma superfície curvilínea e côncava. Este tipo de mecanismo é 

característico de solos homogêneos e de maciços rochosos intemperizados. 

  

Tomando-se o equilíbrio das forças na direção vertical, tem-se que: 

 

 

Figura 2.16 - Forças na direção vertical, Gomes (s/d, p. 15) 

 

𝑊 −𝑁′. 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑈. 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑇𝑠𝑒𝑛𝛼 = 0                                                                            (2.24) 

 

𝑊 = 𝑁′. 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑢. 𝑙. 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 
𝑐′.𝑙

𝐹𝑆
𝑠𝑒𝑛𝛼 + 

𝑁′.𝑡𝑔∅′

𝐹𝑆
𝑠𝑒𝑛𝛼                                                    (2.25)  

 

𝑁′ (𝑐𝑜𝑠𝛼 + 
𝑡𝑔∅′

𝐹𝑆
 𝑠𝑒𝑛𝛼) =  𝑊 −   𝑢. 𝑙. 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 

𝑐′.𝑙

𝐹𝑆
𝑠𝑒𝑛𝛼                                                  (2.26) 

 

Fazendo, 

 



35 

 

 

 

 𝑀𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝛼 +   
𝑡𝑔∅′

𝐹𝑆
 𝑠𝑒𝑛𝛼 =  (1 +

𝑡𝑔𝛼𝑡𝑔∅′

𝐹𝑆
 ) 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                           (2.27) 

 

𝑁′ = 
𝑊−  𝑢.𝑙.𝑐𝑜𝑠𝛼+ 

𝑐′.𝑙

𝐹𝑆
𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑀𝑎
                                                                                                    (2.28) 

 

Levando-se o valor de N’ na expressão geral de FS, temos: 

 

𝐹𝑆 =
𝑐′.𝐿𝑎+𝑡𝑔∅

′.∑𝑁′

∑𝑊.𝑠𝑒𝑛𝛼  
                                                                                                             (2.29) 

 

𝐹𝑆 =  
1

∑𝑊.𝑠𝑒𝑛𝛼  
 ∑ {[𝑐′. 𝑏 + (𝑊 − 𝑢. 𝑏)𝑡𝑔∅′]

1

𝑀𝑎
}                                                             (2.30) 

 

A determinação de FS pelo método de Bishop Simplificado é iterativa, uma vez que FS = f(Mα) 

e, analogamente, Mα = f(FS), sendo: 

 

𝑟𝑢 = 
𝑢

𝜎𝑣
= 

𝑢

𝛾.ℎ
 (𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠)                                                           (2.31) 

 

𝐹𝑆 =  
1

∑𝑊.𝑠𝑒𝑛𝛼  
 ∑ {[𝑐′. 𝑏 +  𝑊(1 − 𝑟𝑢)𝑡𝑔∅′]

1

𝑀𝑎
}                                                             (2.32) 

2.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE ESTRUTURA EM SOLO GRAMPEADO 

2.3.1 INTRODUÇÃO 

Segundo Zirlis (1999), a técnica de Solo Grampeado originou-se, em parte, da necessidade de 

estabilização rápida de escavações subterrâneas, denominada NATM (New Austrian Tunneling 

Method). A técnica pode ser definida como o produto da inserção de chumbadores em taludes 

naturais ou escavados, aliados a revestimento de concreto projetado ou tela metálica na 

superfície do talude.  

 

Após 1960, a técnica evoluiu influenciada pela aplicação de sistemas de ancoragem de rocha e 

da utilização de aterro reforçado (CLOUTERRE, 1991).  
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As primeiras pesquisas sistemáticas sobre solo grampeado, envolvendo estudos de modelos em 

escala real, foram realizadas na Alemanha em meados de 1970. Porém, foi a partir de 1990, na 

França e Estados Unidos, que as pesquisas produziram a base para a definição da abordagem 

de projeto e construção da técnica de solo grampeado nas décadas seguintes. 

 

No Brasil, o Solo Grampeado iniciou sua aplicação de maneira intuitiva entre as décadas de 

1960 e 1970, em obras como: aplicação de concreto projetado e tela metálica para estabilização 

de taludes na barragem de Xavantes; utilização de tratamento com chumbadores curtos, 

concreto projetado e tela metálica nos emboques do túnel-05 do Sistema Cantareira de 

Abastecimento de água para São Paulo e aplicação de contenções por chumbadores, perfurados 

e injetados com calda ou somente cravados, e reticulados de microestacas nos túneis e taludes 

da Rodovia dos Imigrantes (Zirilis, Koshima e Abramento, 2012). 

 

 

Figura 2.17 - Comparação do NATM com a técnica convencional do revestimento 

 rígido, Ortigão, Zirlis, Palmeira (1993, p. 292) 

 

Ortigão et al. (1993) faz a seguinte comparação: uma escavação em 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 atirantada. 

 

A metodologia de Solo Grampeado visa aumentar a estabilidade de um talude por meio da 

instalação de grampos ou chumbadores no solo, que resultarão em um reforço passivo delgado. 

Reforço passivo, porque os grampos deverão atingir uma zona no interior do solo, chamada 

zona resistente, adjacente à zona ativa (instável) e assim, ao menor movimento da zona ativa 

do talude, as barras delgadas sofrerão um deslocamento axial e lateral em relação ao solo, 
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provocando a geração de forças de reação nos grampos. Estas forças tendem a impedir o 

deslocamento do solo, minimizando a zona plastificada. 

 

As tensões máximas de tração mobilizadas nos grampos não estão localizadas ao longo da 

superfície potencial de ruptura (Figura 2.18). Os maiores esforços de tração tendem a ser 

mobilizados nos grampos a uma distância do paramento da ordem de 30% a 40% de sua altura 

(FHWA, 2003). 

 

 

Figura 2.18 - Superfície crítica de ruptura e de valores máximos dos esforços de tração, 

Adaptado, FHWA (2003) 

 

Sugere-se que uma avaliação minuciosa deva ser feita quanto ao estudo de estabilidade interna 

do sistema. 
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Desta forma, o reforço dos taludes com o uso da técnica de Solo Grampeado, complementadas 

com medidas de drenagem superficial e sub-superficial necessárias, melhoram 

significativamente as condições de segurança em relação ao talude natural ou escavado, 

podendo reduzir instabilidades locais no terreno através da redistribuição de tensões. 

2.3.2 VANTAGENS E LIMITAÇÕES DE USO 

A seguir será apresentada uma compilação de vários autores sobre as principais vantagens e 

limitações do uso da técnica de Solo Grampeado em relação a outras técnicas utilizadas na 

estabilização de taludes. 

 

As vantagens são: 

 

a. Adequado para locais de difícil acesso devido à utilização de equipamentos de pequeno 

porte; 

b. Facilidade de adaptação a geometrias variáveis, acomodando-se perfeitamente ao perfil 

existente; 

c. Menor impacto ambiental; 

d. O modo de ruptura de um sistema de solo grampeado tende a ser dúctil, proporcionando, 

assim, sinais de alerta antes da falha; 

e. Sistemas de ancoragem menores; 

f. Não há necessidade de fundação; 

g. Construção mais rápida; 

h. Possibilidade de revisão do projeto durante a obra (novas investigações de campo e 

laboratório); 

i. Relativamente flexíveis e podem aceitar melhor os recalques diferenciais e deformações 

de uma maneira geral; 

j. O sistema apresenta bom desempenho em condições de esforços dinâmicos e sísmicos; 

k. Custo mais baixo em relação à cortina atirantada e muros de concreto gravidade; 

l. A proteção em concreto projetado é mais econômica que paredes de concreto armado 

em estruturas de cortina atirantada. 

 

As desvantagens são: 
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m. Restrição em relação ao comprimento e distribuição dos grampos devido à presença de 

instalações e estruturas subterrâneas; 

n. Exige permissão dos proprietários dos terrenos vizinhos para instalação dos grampos 

além do limite; 

o. Presença de níveis elevados de água subterrânea pode levar a dificuldades de execução 

da perfuração e aplicação do grouting; 

p. Eficácia dos grampos pode ser comprometida em locais com grandes deslizamentos de 

terra, envolvendo rupturas profundas. 

q. A presença de solo permeável apresenta dificuldades de construção, devido a possíveis 

problemas de vazamento de argamassa. 

r. A mobilização de forças do solo grampeado será acompanhada por deformação do solo.  

2.3.3  MECANISMO DO SISTEMA DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO 

Conforme apresentado anteriormente, para compreender o comportamento do solo grampeado 

o maciço a ser estabilizado é separado em duas zonas, uma próxima à superfície do talude, 

chamada zona ativa, e outra zona localizada ao lado, denominada zona resistente, onde estão 

fixados os grampos de ancoragem. O que delimita estas zonas é a superfície potencial de 

ruptura. 

 

Segundo Zirlis et al. (1999) não existe uma metodologia padrão e bem definida para o 

dimensionamento do sistema de contenção. Alguns pesquisadores consideram que a massa de 

solo reforçada será criada em função da interação solo-grampo, formando um bloco que irá se 

comportar como um muro de gravidade. Assim, este pseudo-muro de gravidade estabilizará o 

solo adjacente, não reforçado (Figura 2.19). 
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Figura 2.19 - Comportamento monolítico – Muro de gravidade, Ribeiro (s/d, p. 6) 

 

Zirlis, Val e Neme (1999) sugerem que o pseudo-muro de gravidade deva ser analisado segundo 

o conceito de equilíbrio limite e dimensionado para esforços externos e internos.  

 

Desta forma, no âmbito das análises de equilíbrio externo, a estrutura deverá resistir ao 

escorregamento do contato base/solo de fundação, plastificação e tombamento no entorno do 

pé do bloco e, por último, atender à estabilidade geral considerando-se superfícies potenciais 

de ruptura que englobem todo o bloco (Figura 2.20). 

 

 

Figura 2.20 - Modos de instabilização externa, Zirilis, Val e Neme (1999) in Oliveira (2006, 

32) 

 

A verificação da estabilidade interna da estrutura ocorrerá pela análise de equilíbrio e 

dimensionamento dos espaçamentos e comprimentos dos grampos suficientes para estabilizar 

o volume de solo susceptível à ruptura. 



41 

 

 

 

 

Segundo Oliveira (2006), a análise do equilíbrio interno define qual seria o reforço a ser 

introduzido para tornar o pseudo-muro um “monólito” através da sua largura equivalente, já 

estabelecida. 

2.3.4 INTERFACE SOLO GRAMPO 

De acordo com Beloni (2010), a estimativa da linha potencial de ruptura é fundamental para o 

estudo do comportamento do sistema, uma vez que a mesma delimita a atuação do grampo, ou 

seja, os esforços gerados nos grampos apresentam sentidos opostos, sendo que na zona ativa o 

sentido coincide com a direção do movimento do maciço. Por outro lado, na zona resistente os 

esforços apresentam sentido contrário. Portanto, o atrito na interface solo-grampo, na zona 

passiva, é o principal elemento de estabilização do sistema. 

 

Apesar da complexidade da obtenção dos parâmetros de resistência ao arrancamento dos 

grampos, para Ortigão (1997), o valor do atrito unitário solo-grampo (qs) tem papel 

preponderante no comportamento do sistema de reforço.  

 

Portanto, na fase preliminar de um projeto faz-se necessário obter o atrito por meio de 

estimativas por correlações empíricas. Os fatores que podem influenciar o parâmetro são: 

características do solo; profundidade dos grampos (tensão confinante); técnica construtiva; 

características da calda de cimento; pressão e número de injeção; comprimento do grampo; 

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

 

Posteriormente, para validação do dimensionamento do sistema, ensaios de arrancamento na 

fase da obra são indispensáveis para otimização do custo e a segurança do projeto. 
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Quadro 2 - Parâmetro qs 

 

Fonte: Elias e Juran (1991) in Ribeiro (s/d, p. 68) 

 

A obtenção da aderência na interface solo/grampo (qs) é obtida pela equação 2.33, conforme 

modelo relativamente simples apresentado por Bustamante e Doix (1985). 

 

𝑞𝑠 =
𝑇

𝜋.𝐷.𝐿𝑖
                                                                                                                     (2.33) 

 

Onde qs é a aderência no contato solo-grampo (kN/m²), T a carga aplicada no grampo no 

momento da ruptura (kN), D o diâmetro da perfuração (m) e Li (m) o comprimento injetado do 

grampo. 

 

Segundo vários autores, os principais modos de ruptura de uma ancoragem são (Figura 2.21): 

 

 Ruptura da barra de aço; 

 Ruptura no contato barra de aço-nata; 

 Ruptura no contato nata-material geotécnico. 

Material Método Construtivo Tipo de Solo qs (kPa) 
areia/pedregulho 100-180 

 areia siltosa 100-150 
 silte 60-75 
 

Rotativa 
Grampos injetados 

colúvio 75-150 
 areia/pedregulho (raso) 190-240 
 areia/pedregulho (profundo) 280-430 
 

Grampos cravados 

colúvio 100-180 
 aterro de areia siltosa 20-40 
 areia fina siltosa 55-90 
 

Trado 

areia silto argilosa 60-140 
 areia 380 
 

Solos arenosos 

Jet grouting 
areia/pedregulhos 700 

 Grampos injetados argila siltosa 35-50 
 Grampos cravados silte argiloso 90-140 
 loess 25-75 
 argila mole 20-30 
 argila rija 40-60 
 silte argiloso rijo 40-60 
 

Solos finos 

Trado 

argila arenosa (calcária) 90-140 
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Figura 2.21 - Mecanismos de ruptura de ancoragens, Springer (2006, p. 68) adaptado de 

Benmokrane (1986) 

2.3.4.1 Ruptura da barra de aço 

A tensão atuante na barra deverá ser inferior à tensão de ruptura do aço. Para isso, a seção do 

aço mínima é calculada a partir da seguinte expressão: 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =
𝑃

𝜎𝑟
                                                                                                                     (2.34) 

 

Sendo, 𝑆𝑚𝑖𝑛 é a seção mínima do tirante, 𝑃 a carga de tração a ser suportada pelo tirante e 𝜎𝑟 a 

tensão de ruptura da barra do tirante. 

2.3.4.2 Ruptura do contato barra-nata 

O comprimento de ancoragem (LA) necessário para evitar a ruptura do contato barra-nata é 

calculado admitindo a hipótese de distribuição uniforme da tensão de cisalhamento. A carga 

(P) é função do comprimento de ancoragem de acordo com a seguinte expressão: 

 

P = π. d. LA. τbarra−nata                                                                                                     (2.35) 

 

Onde, τbarra−nata é a tensão de aderência barra-nata (função do tipo de nata e das características 

de superfície da barra), P é a carga de arrancamento, LA é o comprimento de ancoragem ou do 

bulbo ancorado, d é o diâmetro da barra de aço. 
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2.3.4.3 Ruptura do contato nata-maciço 

Admite-se que a tensão de aderência ou de cisalhamento (𝜏nata-maciço) é mobilizada 

uniformemente ao longo da lateral do furo. Da mesma forma, a carga (P) é relacionada ao 

comprimento de ancoragem de acordo com a seguinte equação: 

 

𝑃 = 𝜋. 𝐷. 𝐿𝐴. 𝜏𝑛𝑎𝑡𝑎−𝑚𝑎𝑐𝑖ç𝑜                                                                                              (2.36) 

 

Onde, 𝑃 é a carga de arrancamento, 𝐿𝐴 o comprimento de ancoragem, 𝐷 o diâmetro do furo de 

sondagem e 𝜏𝑛𝑎𝑡𝑎−𝑚𝑎𝑐𝑖ç𝑜 a tensão de aderência no contato nata-maciço (depende do tipo de 

nata, das características de superfície do furo de sondagem e do tipo de maciço). 

2.3.5 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA SOLO GRAMPO 

A metodologia para analisar e dimensionar o sistema solo grampeado tem como fundamento as 

propriedades mecânicas do solo e do reforço, além da consideração de uma superfície de ruptura 

interceptando a região reforçada separando a zona ativa (instável) da zona resistente, que 

suporta ao arrancamento do grampo.   

 

Segue abaixo uma descrição sucinta dos principais métodos: 

 

Método Alemão 

 

 Forma da superfície de ruptura: bilinear composta por dois seguimentos de reta; 

 Método de cálculo de equilíbrio da força atuante: Admite-se o atrito unitário máximo 

na interface solo-grampo com valor constante (qs); Calcula-se o valor da tração aplicada 

em cada grampo na superfície de ruptura; (qs) estimado a partir de ensaios de 

arrancamento de laboratório e posteriormente verificando in loco. 

 Natureza das forças: Elementos de reforços sujeitos unicamente à tração. 

 

 Método de Davis 

 

 Forma da superfície de ruptura: parabólica; 
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 Método de cálculo de equilíbrio de força atuante: semelhante ao método Alemão; 

 Natureza das forças: semelhante ao método Alemão. 

 

 Método Cinemático 

 

 Forma da superfície de ruptura: espiral log; 

 Método de cálculo de equilíbrio de força atuante: análise por tensões internas; leva em 

consideração somente os fatores de segurança parciais, calculados a partir de análises 

do estado de tensões internas na massa de solo; 

 Natureza das forças: Flexão composta nos grampos; Esforços de tração, Tn, e 

cisalhamento, Tc, obtidos por análise tipo Winkler, considerando os grampos sobre 

apoio elástico, suportados por molas não-lineares que representam a pressão do terreno. 

 

 Multicritério 

 

 Forma da superfície de ruptura: Circular ou poligonal;  

 Método de cálculo de equilíbrio de força atuante: equilíbrio limite de fatias; Os grampos 

aplicam na base de cada fatia os esforços estabilizantes de tração; Calcula-se o Fator de 

Segurança Global para a massa de solo; 

 Natureza das forças: semelhante ao método Cinemático 

 

As hipóteses indicadas por Schlosser (1983) para o método Multicritério são descritas a seguir 

e sintetizadas na tabela 2.2: 

 

 1° Critério - Resistência do material de reforço que deve ser satisfeita quanto à tração e 

ao cisalhamento: 

 

                               Tração Tn ≤ As. Fy 

                               Cisalhamento Tc ≤  Rc = As.Fy/2 

                               As = Area da seção transversal 

                               Fy = Tensão Limite de Escoamento do material 

                               Rc = Resistência ao Cisalhamento do material 
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 2º Critério - Atrito Solo Grampo constante (qs) 

 

                               Tmax. ≤ qs.Alat 

 

 3º Critério - Admite que a tensão p aplicada pelo terreno normal ao eixo de um elemento 

de reforço deve ser inferior a um valor limite pmax. Este critério advém das hipóteses 

adotadas na análise de comportamento de estacas sujeitas a carregamento horizontal, 

em que a pressão de reação do terreno p seja limitada por um valor pmax., além do qual 

o solo escoa ao redor da estaca. 

 

 4º Critério - Resistência ao Cisalhamento ao longo da superfície de ruptura (admite a 

equação de Mohr-Coulomb) 

 

Tabela 2.2 - Multicritério: hipóteses 

 

Fonte: Schlosser (1983) in Ortigão e Palmeira (1992) 

 

Pesquisadores da universidade de Oxford discordaram dos métodos, Cinemático e 

Multicritério, em relação à consideração de flexão composta nos grampos, por causar efeito 

irrisório no fator de segurança global (Schlosser,1991). Porém, o método Multicritério tem a 
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vantagem de ser mais geral, podendo assim justificar a preferência de alguns autores pelo 

método. 

 

A maioria dos estudos disponíveis na literatura sugere que a contribuição da mobilização de 

cisalhamento e flexão no grampo seja nula em solos. Desta forma, apenas as forças de tração 

nos grampos são consideradas pela maioria dos projetistas. 

 

A partir desta conclusão, considera-se somente o efeito da tração para estabilizar a cunha ativa 

através da equação: 

 

T = πDqsLp                                                                                                                       (2.37) 

 

Onde, T representa a força de tração em um grampo, qs a aderência na interface solo/grampo, 

Lp o comprimento da parcela do grampo embutida na zona resistente e D o diâmetro do furo. 

 

Dessa forma o efeito de reforço T no grampo é incluído na análise de estabilidade do talude. 

 

Feijó (2007) faz uma observação importante a respeito da consideração de esforços de 

cisalhamento e tração. Nas situações em que os grampos estão orientados coincidentemente 

com a direção da deformação principal maior irá predominar a tração, ou seja, a predominância 

depende do ângulo entre o plano de ruptura e o reforço. Outro fator importante está relacionado 

à rigidez do reforço em relação ao substrato. Se o reforço for suficientemente mais rígido que 

o substrato ele plastifica o mesmo o suficiente para mobilizar esforços predominantemente de 

tração. Se o substrato for mais rígido, o reforço será cortado antes de ser tracionado. Sabe-se 

que a resistência de um elemento de aço ao corte é da ordem de 50% de sua resistência à tração 

e, portanto, a verificação mais crítica sempre será ao corte. Desta forma, quando há dúvida desta 

relação entre rigidezes é indicado que se use preferencialmente o cisalhamento.  

 

Por fim, Feijó (2007) apresenta três formas de ruptura de estruturas em solo grampeado para 

serem consideradas no dimensionamento: 

 

 Resistência ao arrancamento do grampo; 

 Resistência do grampo a esforços de cisalhamento e flexão; 
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 Resistência estrutural da face do talude. 

2.3.6 CONCRETO PROJETADO 

O concreto projetado é utilizado na execução de faces de estruturas de solo grampeado, na 

fixação de blocos em taludes rochosos e na proteção superficial contra a erosão em taludes de 

solo e rocha, obtendo-se uma camada protetora com boa resistência, durabilidade e grande 

resistência à erosão (Moraes e Ortigão, s/d). 

 

Normalmente, a resistência solicitada nos projetos é da ordem de 15 MPa, sendo o controle da 

resistência do concreto feito pela extração de corpos de prova de placas moldadas na obra. 

 

A partir da década de 90, houve uma tendência de aplicar fibras de aço e polipropileno ao invés 

da tela eletrosoldada.  

 

O concreto aplicado com as fibras se ajusta perfeitamente ao corte realizado no talude, 

acompanhando as superfícies irregulares. 

 

 

Figura 2.22 - Aplicação do concreto projetado com fibras, Solotrat (s/d, p. 12) 

 

A presença das fibras produz concreto extremamente tenaz, com baixa permeabilidade. A 

Figura 2.23 apresenta a comparação da tenacidade do concreto projetado com fibras, tela e sem 

armação. 
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Figura 2.23 - Comparação entre a tenacidade do concreto projetado com fibras, tela e sem 

armação, Solotrat (s/d, p. 12) 

2.4 SISTEMAS FLEXÍVEIS DE ALTA RESISTÊNCIA 

2.4.1 ASPECTOS GERAIS 

Os sistemas flexíveis de estabilização de talude, constituídos por uma membrana de malhas de 

aço de alta resistência combinada com grampos de ancoragem, são soluções relativamente 

novas no Brasil, porém já consolidadas no mundo. Esta técnica de estabilização se restringe às 

instabilidades superficiais, podendo atuar em camadas com espessuras de até 3 m em encostas 

íngremes de solos, mais ou menos homogêneo, e rochas fortemente intemperizadas ou 

fraturadas. 

 

A aplicação da técnica se iniciou na Europa na década de 1970 e se expandiu gradativamente 

por todo o mundo, estimulado pelo impacto visual discreto e pequena interferência durante a 

instalação (Fernández, 2011). 

 

Segundo Cardoso (2005), a solução tradicional em telas de aço como membranas flexíveis 

combinada com ancoragens passivas teve sua aplicação ampliada no mercado europeu, a partir 

de 1996, associando-se com ancoragem ativas, ou seja, um pré-tensionamento é aplicado na 

barra de ancoragem pressionando perpendicularmente à superfície para evitar a ruptura do 

talude. 
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Desta forma, a ancoragem ativa melhora o sistema, pois produz um efeito de confinamento na 

camada comprometida, prevenindo uma possível ruptura, ao passo que, na ancoragem passiva, 

a estrutura trabalha apenas após iniciado o processo de deslizamento da camada.  

 

Fernández (2011), em sua tese de doutorado sobre sistemas flexíveis, demonstra que a técnica 

não poderia ser considerada como sistema ativo, pois a mesma cumpre uma função paliativa e 

não preventiva, não evitando o deslizamento de forma antecipada e sim fazendo a contenção da 

massa instável. 

 

De acordo com Fernández (2011), o sistema para ser considerado ativo deveria atender duas 

condições básicas: a superfície do talude deve apresentar uma forma curva convexa permitindo 

a manifestação da pressão da membrana sobre o terreno; e a membrana deve ser tensionada, 

inicialmente, com uma determinada tensão, o que dependerá da curvatura do talude e dos 

espaçamentos entre os grampos de ancoragem. Entretanto, a pesquisadora afirma que a 

geometria das membranas raramente apresenta formas convexas e que o pré-tensionamento dos 

grampos é bastante reduzido. 

 

Todavia, a publicação de ensaios realizados pela empresa Geobrugg e coordenados por vários 

pesquisadores confirmaram que a malha de aço de alta resistência, em combinação com placas 

adequadas, permite um pré-tensionamento considerável no sistema, restringindo possíveis 

deformações da superfície do talude que poderiam causar deslizamentos do maciço (Cala, Flum, 

Roduner, Rüegger e Wartmann, 2012). 

 

Neste tópico será apresentado a metodologia adotada pela empresa Geobrugg, de acordo com 

o método RUVULUM de dimensionamento, em que se considera o pré-tensionamento do 

grampo sem introduzir o efeito favorável da pressão da malha de aço sobre a superfície do 

talude na estabilização. 
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2.4.2 MODELO DE CÁLCULO EXISTENTE 

2.4.2.1 Método Tradicional de Dimensionamento 

Segundo Cala et al. (2012), no dimensionamento de sistemas de proteção superficial utilizando 

malhas de aço como faceamento em taludes e sua interação com grampos, deve-se utilizar dois 

modelos de investigação de estabilidade, avaliando critérios referentes às telas metálicas e aos 

grampos do sistema. Os modelos verificam a instabilidade superficial paralela ao talude, na 

qual a camada superior susceptível ao deslizamento sobre um substrato estável precisa ser 

contida, garantindo-se a segurança da mesma, e a instabilidade local entre grampos, na qual 

uma massa em forma de cunha local deve ser estabilizada contra o deslizamento 

2.4.2.2 Parâmetros Geotécnicos e Geométricos 

As características geotécnicas e geométricas da camada deslizante são necessárias para o 

dimensionamento do sistema de estabilização superficial. Tais parâmetros são: 

 

Parâmetros Geotécnicos 

 

∅ → Â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 (°); 

 

𝑐 → 𝐶𝑜𝑒𝑠ã𝑜 (𝑘𝑁/𝑚2); 

 

𝛾 → 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 (𝑘𝑁/𝑚3). 

 

Parâmetros Geométricos 

 

𝛼 → Â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑𝑒 (°); 

  

𝑎 → 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠 (𝑚); 

 

𝑏 → 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠 (𝑚); 
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𝑡 → 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑚); 

 

𝐹𝑆 → 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎. 

2.4.3 METODOLOGIAS DE CÁLCULO PARA SISTEMAS TECCO® 

O método de dimensionamento dos sistemas flexíveis baseia-se em análise por equilíbrio limite. 

De acordo com Cala et al. (2012), o dimensionamento compreende dois tipos de instabilidades: 

 

(a) Instabilidades superficiais paralelas ao talude conforme ilustrada na figura 2.24-a; 

(b) Instabilidades locais entre grampos, ilustrada na figura 2.24-b. 

 

 

Figura 2.24 - (a) Instabilidades superficiais paralelas ao talude e (b) Instabilidade locais entre 

grampos, Cała, Flum, Roduner, Rüegger e Wartmann (2012, p. 68) 

2.4.3.1 Caso Estático 

2.4.3.1.1 Instabilidade Superficial Paralela ao Talude  

Flum e Bucur (2010) definiram instabilidade superficial paralela ao talude como aquela que 

apresenta uma camada superficial de espessura relativamente pequena em relação à sua altura, 

que esteja susceptível ao deslizamento paralelo em relação ao subsolo estável.  
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Deste modo, se utilizam grampos de ancoragem com o objetivo de estabilizar a camada de solo 

instável como um todo, onde cada grampo deve ter capacidade de conter uma massa de 

influência de largura (a), comprimento (b) e espessura (t) (Figura 2.25). 

 

 

Figura 2.25 - Forças atuantes no corpo cúbico, Rüegger e Flum (2006) in Cabezas (2013, p. 

70) 

 

Os esforços presentes no sistema de contenção juntamente com a massa deslizante são definidos 

abaixo e estão apresentados na Figura 2.25. São eles: 

 

- G → peso próprio da massa cúbica.  

- c∙A → força de coesão do solo ao longo da superfície de deslizamento. 

- α → ângulo de inclinação da superfície de deslizamento em relação à horizontal.  

- V → força de pré-tensionamento na direção do grampo. 

- ψ → ângulo de inclinação da força V em relação ao plano horizontal. 

- S → força de cisalhamento absorvida pelo grampo e transferida para a camada de solo estável.  

- N e T → forças de reação aplicadas sobre a camada de solo atuantes nas direções normal e 

tangencial em relação ao corpo deslizante. 

 

A parcela de força c∙A tem o efeito de dificultar o deslizamento entre a camada de solo a ser 

protegida e o substrato estável. 
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A força de pré-tensionamento V é um esforço estabilizador com a finalidade de aplicar um 

esforço de tração na malha de aço, por meio de um torqueamento do grampo, apertando a placa 

de fixação contra a cabeça do grampo.  

 

Desta forma, a malha se pressiona fortemente contra a superfície do terreno transferindo as 

forças para o interior do solo.  

 

Enfim, fazendo-se as considerações de equilíbrio de força e usando o critério de ruptura de 

Mohr-Coulomb obtém-se a força de cisalhamento S em função dos parâmetros geométricos e 

geotécnicos, assim como a força de pré-tensionamento V e o fator de segurança da resistência 

ao cisalhamento γmod pela da equação 2.38: 

 

𝑆(𝑘𝑁) =
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
{𝛾𝑚𝑜𝑑𝐺𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑉𝛾𝑚𝑜𝑑 cos(ѱ + 𝛼) − 𝑐𝐴 − [𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑉𝑠𝑒𝑛(ѱ + 𝛼)]𝑡𝑔∅}                         (2.38) 

 

Cabezas (2013) ressalta que o coeficiente γmod é obtido por análises estatísticas, e está 

diretamente relacionado aos fatores de risco de ruptura das encostas. Além disso, a incerteza 

sobre o comportamento do solo é mais complexa que se supõe e não é representado em modelos 

de cálculo existentes. 

 

O valor mínimo do fator de segurança varia entre 1,1 e 1,7. Neste trabalho será assumido o 

valor de γmod = 1.1, com base na experiência suíça (Cala, Flum, Roduner, Rüegger, Wartmann, 

2012). 

 

O método de dimensionamento RUVOLUM, desenvolvido pela empresa Geobrugg, é baseado 

no conceito de coeficientes de segurança parciais, recomendado pelo EUROCODE 7. 

 

Os valores característicos de ângulo de atrito, φk, coesão, ck e peso próprio, γk, devem ser 

corrigidos pelos coeficientes de segurança parciais correspondentes γφ, γc e γγ. 

 

A dedução da equação 2.38 compreende o procedimento que segue.  
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Figura 2.26- a) Corpo cúbico deslizante; b) Diagrama de corpo livre do corpo cúbico 

deslizante, Adaptado, Blanco at al. (2011) in Cabezas (2013, p. 71) 

 

Pelo equilíbrio de forças, temos: 

 

∑𝐹𝑥 = 0 

 

𝑆 + 𝑇 + 𝑉𝑐𝑜𝑠(ѱ + 𝛼) − 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛼 = 0 

 

𝑆 = 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑉𝑐𝑜𝑠(ѱ + 𝛼) − 𝑇                                                                                                            (2.39) 

 

∑𝐹𝑦 = 0 

 

𝑁 − 𝑉𝑠𝑒𝑛(ѱ + 𝛼) − 𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0 

 

𝑁 = 𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑉𝑠𝑒𝑛(ѱ + 𝛼)                                                                                                                   (2.40) 

 

Considerando o critério de ruptura de Mohr-Coulomb 𝑇 = 𝑐𝐴 + 𝑁𝑡𝑔∅ e aplicando o 

coeficiente de redução da resistência ao cisalhamento γmod, temos: 

 

𝑇 =
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴 + 𝑁𝑡𝑔∅)                                                                                                         (2.41) 

 

Substituindo a equação 2.41 na equação 2.39 vem: 
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𝑆 = 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛼 −  𝑉𝑐𝑜𝑠(ѱ + 𝛼) − [
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴 + 𝑁𝑡𝑔∅)]                                                                         (2.42) 

 

Substituindo a equação 2.40 na equação 2.42 resulta: 

 

𝑆 = 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛼 −  𝑉𝑐𝑜𝑠(ѱ + 𝛼) − [
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴 + (𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑉𝑠𝑒𝑛(ѱ + 𝛼))𝑡𝑔∅)]                             (2.43) 

 

Portanto, a força de cisalhamento S absorvida pelo grampo será: 

 

𝑆(𝑘𝑁) =
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
{𝛾𝑚𝑜𝑑𝐺𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑉𝛾𝑚𝑜𝑑 cos(ѱ + 𝛼) − 𝑐𝐴 − [𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑉𝑠𝑒𝑛(ѱ + 𝛼)]𝑡𝑔∅}                         (2.44) 

2.4.3.1.2 Instabilidade Local entre Grampos de Ancoragem 

A instabilidade local entre grampos de ancoragem é definida por Flum e Bucur (2010) como a 

susceptibilidade de ocorrência de deslizamento local entre grampos individuais de uma massa. 

 

Neste caso, a cobertura de uma malha de aço combinada com grampos de ancoragem deve ser 

dimensionada para conter a massa de ruptura local susceptível ao deslizamento, absorvendo os 

esforços e transmitindo-os ao subsolo estável (Figura 2.27-a). 

 

 

Figura 2.27 - a) Instabilidades locais entre grampos; b) Esquema em planta da posição dos 

grampos de ancoragem, Geobrugg (2011) in Cabezas (2013, p. 73) 
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A Figura 2.27-b mostra que os grampos de ancoragem são distribuídos de tal forma que o 

surgimento da ruptura local possa ocorrer no máximo dentro de uma área de largura “a” e 

comprimento “2b”.  

 

O pré-tensionamento, força V, aplicado sobre a placa de fixação, gera na camada de solo um 

cone de pressão descrito por parâmetros geométricos ( e t), onde  representa o ângulo de 

inclinação do cone com o plano horizontal (Figura 2.28). 

 

A variável  é normalmente determinada em ensaios de laboratório, sendo função do tipo de 

placa de fixação, malha e características do solo. De maneira simplificada admite-se: 

 

휁𝑚𝑖𝑛 = 0,5𝐷                                                                                                                       (2.45) 

 

Onde, D representa o diâmetro da placa de fixação. 

 

 

Figura 2.28 - a) Cone de pressão em planta b) Cone de pressão em seção, Cała, Flum, 

Roduner, Rüegger e Wartmann (2012, p. 75) 
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Figura 2.29 - Corte transversal do corpo de espessura t com seção máxima susceptível a 

ruptura, Cała, Flum, Roduner, Rüegger e Wartmann (2012, p. 75) 

 

O modelo de dimensionamento admite que a massa susceptível de romper encontra-se fora do 

espaço de influência do cone de pressão. Com isso, a seção transversal máxima possível sujeita 

ao rompimento da massa é trapezoidal, onde a superfície superior do trapézio tem uma largura 

de (a - 2∙ ) e inferior a de (a - 2∙ ) =  (Figura 2.29).  

 

Entretanto, para simplificação do problema, admite-se a transformação do trapézio em um 

retângulo de altura t e largura ared: 

𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝑎 −
𝑡

𝑡𝑔𝛿
− 2. 휁                                                                                                                       (2.46) 

 

A partir dessa simplificação, a massa susceptível à ruptura terá uma largura ared, comprimento 

de 2b e espessura t (Figura 2.29). 

 

De acordo com Flum e Bucur (2010) existem dois mecanismos distintos de ruptura nas 

instabilidades locais, A e B. O mecanismo de ruptura A representa uma massa rompida única, 

em forma de cunha que desliza sobre uma superfície formando um ângulo β com o plano 

horizontal. Enquanto o mecanismo de ruptura B assemelha-se a uma massa rompida, dividida 

em dois corpos distintos, o primeiro com uma seção transversal trapezoidal, que impulsiona o 

segundo corpo em forma de cunha. 

 



59 

 

 

 

As Figuras 2.30 e 2.32 ilustram esses dois possíveis mecanismos de ruptura com suas 

respectivas forças de atuação. 

2.4.3.1.3 Mecanismo de Ruptura A 

No mecanismo de falha A, como descrito anteriormente, considera-se uma massa de largura 

ared, em forma de cunha, sujeita ao deslizamento em um plano formando um ângulo β de 

inclinação com o plano horizontal. (Figura 2.30). 

 

 

Figura 2.30 - Mecanismo de ruptura A: apenas um corpo de deslizamento, Geobrugg (2011) 

in Cabezas (2013, p. 81) 

 

Na Figura 2.30, tem-se: 

 

- G → é o peso próprio da massa em forma de cunha; 

- c∙A → força de coesão do solo ao longo da superfície (L) de deslizamento. 

- β → ângulo de inclinação da superfície de deslizamento em relação à horizontal.  

- Z → força de atrito entre a malha e a superfície do talude.  

- P → força de cisalhamento máxima aplicada na malha na direção do grampo, na parte superior 

da placa de ancoragem. 

- ψ → ângulo de inclinação da força P em relação ao plano horizontal. 
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- N e T → forças de reação aplicadas sobre a camada de solo que atuam nas direções normal e 

tangencial em relação ao corpo deslizante. 

 

A força Z, paralela e ascendente ao plano do talude, representa a reação resultante de uma força 

de atrito entre a malha, pressionada contra o solo, e a superfície do próprio solo, distribuída 

numa área de 2b.ared. Note que esta força é transmitida para os grampos de ancoragem, 

contribuindo parcialmente na estabilização do talude. 

 

A força P também colabora na estabilização do talude aplicando uma tensão de tração na malha 

de aço contra a superfície do terreno. 

 

A parcela de força c∙A tem o efeito de dificultar o deslizamento entre a camada de solo a ser 

protegido e o substrato estável. 

 

A área da superfície de ruptura é representada pela equação: 

 

𝐴 = 𝐿. 𝑎𝑟𝑒𝑑                                                                                                                         (2.47) 

 

Fazendo-se as considerações de equilíbrio de forças, usando o critério de ruptura de Mohr-

Coulomb e aplicando a correção de incerteza à resistência ao cisalhamento, γmod, obtém-se a 

força P pela equação 2.48, abaixo. 

 

𝑃 =
𝐺[𝛾𝑚𝑜𝑑𝑠𝑒𝑛𝛽−𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑡𝑔∅]−𝑍[𝛾𝑚𝑜𝑑 cos(𝛼−𝛽)−𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)𝑡𝑔∅]−𝑐𝐴

𝛾𝑚𝑜𝑑 cos(𝛽+ѱ)+𝑠𝑒𝑛(𝛽+ѱ)𝑡𝑔∅
                                                          (2.48) 

 

O valor máximo da força P é determinado pela variação do ângulo de inclinação β da superfície 

de deslizamento. 

 

A dedução da equação 2.48 será apresentada na sequência. 

 

A Figura 2.31 apresenta um diagrama de corpo livre e a decomposição da força P. 
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Figura 2.31 - a) Decomposição da força P. b) Diagrama de corpo livre do mecanismo de 

ruptura A, Cabezas (2013, p. 78) 

 

Pelo equilíbrio de forças, tem-se: 

 

∑𝐹𝑥 = 0 

 

𝑇 + 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + 𝑃𝑐𝑜𝑠(𝛽 +  ѱ) − 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛽 = 0                                                                                        (2.49) 

 

∑𝐹𝑦 = 0 

 

𝑁 + 𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽) − 𝑃𝑠𝑒𝑛(𝛽 +  ѱ) − 𝐺𝑐𝑜𝑠𝛽 = 0 

 

onde, 

 

𝑁 = 𝐺𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑃𝑠𝑒𝑛(𝛽 +  ѱ) − 𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽) = 0                                                                                       (2.50) 

 

Considerando o critério de ruptura de Mohr-Coulomb 𝑇 = 𝑐𝐴 + 𝑁𝑡𝑔∅ e aplicando o 

coeficiente de redução da resistência ao cisalhamento γmod, tem-se: 

 

𝑇 =
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴 + 𝑁𝑡𝑔∅)                                                                                                                                  (2.51) 

 

Onde, ∅ é o ângulo de atrito do solo. 

 

Substituindo a equação 2.51 na equação 2.49: 
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1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴 + 𝑁𝑡𝑔∅) + 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + 𝑃𝑐𝑜𝑠(𝛽 +  ѱ) − 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛽 = 0                                                             (2.52) 

 

Substituindo a equação 2.50 na equação 2.52: 

 

1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴 + [𝐺𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑃𝑠𝑒𝑛(𝛽 +  ѱ) − 𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)]𝑡𝑔∅) + 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + 𝑃𝑐𝑜𝑠(𝛽 +  ѱ) − 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛽 = 0               (2.53) 

 

1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴 + 𝐺𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑡𝑔∅ + 𝑃𝑠𝑒𝑛(𝛽 +  ѱ)𝑡𝑔∅ − 𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)𝑡𝑔∅) + 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + 𝑃𝑐𝑜𝑠(𝛽 +  ѱ) − 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛽 = 0   (2.54) 

 

1

𝛾𝑚𝑜𝑑
𝑐𝐴 +

1

𝛾𝑚𝑜𝑑
𝐺𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑡𝑔∅ +

1

𝛾𝑚𝑜𝑑
𝑃𝑠𝑒𝑛(𝛽 +  ѱ)𝑡𝑔∅ −

1

𝛾𝑚𝑜𝑑
𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)𝑡𝑔∅ + 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + 𝑃𝑐𝑜𝑠(𝛽 +  ѱ) − 𝐺𝑠𝑒𝑛𝛽 = 0     (2.55) 

 

𝑃 [𝑐𝑜𝑠(𝛽 +  ѱ) + 𝑠𝑒𝑛(𝛽 +  ѱ)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] + 𝑍 [𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) − 𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] − 𝐺 [𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] +

𝑐𝐴

𝛾𝑚𝑜𝑑
= 0                         (2.56) 

 

𝑃 =  
𝐺[𝑠𝑒𝑛𝛽−𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
]−𝑍[𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)−𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
]−

𝑐𝐴

𝛾𝑚𝑜𝑑

𝑐𝑜𝑠(𝛽+ѱ)+𝑠𝑒𝑛(𝛽+ѱ)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑

                                                                         (2.57) 

 

Portanto, a força de P aplicada no grampo de ancoragem para manter o sistema em equilíbrio 

é: 

 

𝑃 =  
𝐺[𝛾𝑚𝑜𝑑𝑠𝑒𝑛𝛽−𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡𝑔∅]−𝑍[𝛾𝑚𝑜𝑑𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)−𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)𝑡𝑔∅]−𝑐𝐴

𝛾𝑚𝑜𝑑𝑐𝑜𝑠(𝛽+ѱ)+𝑠𝑒𝑛(𝛽+ѱ)𝑡𝑔∅
                                                               (2.58) 

2.4.3.1.4 Mecanismo de Ruptura B 

O mecanismo de ruptura B caracteriza-se por uma massa susceptível ao deslizamento, de 

largura ared e composta por dois corpos. O corpo superior, chamado corpo I, de formato 

trapezoidal, que impulsiona com uma força X o corpo II, inferior, que possui forma de uma 

cunha (Figura 2.32). 



63 

 

 

 

 

Figura 2.32 - Mecanismo de ruptura B: dois corpos de deslizamento, Adaptado, Geobrugg 

(2011) in Cabezas (2013, p. 81) 

 

Da Figura 2.32, tem-se: 

 

- G1 e G2  → são os pesos próprios dos corpos I e II respectivamente; 

- c∙A1 e c.A2 → forças de coesão do solo ao longo das superfícies de deslizamento L1 e L2. 

- A1 e A2 → áreas das superfícies de deslizamento L1.ared e L2.ared respectivamente. 

- β → ângulo de inclinação da superfície de deslizamento do corpo II em relação à horizontal.  

- Z → força de atrito entre a malha e a superfície do talude. 

- P → força de cisalhamento máxima aplicada na malha na direção do grampo na parte superior 

da placa de ancoragem. 

- ψ → ângulo de inclinação da força P em relação ao plano horizontal. 

- N1, T1, N2, T2, → forças de reação aplicadas sobre a camada de solo que atuam nas direções 

normal e tangencial em relação ao corpo deslizante. 

- Para obtenção das equações de equilíbrio, as forças Z e P atuam no corpo II, em forma de 

cunha. 

- A força de contato X deriva de considerações de equilíbrio na parte superior do corpo 1.  

- O critério de ruptura de Mohr-Coulomb e o coeficiente de redução de resistência ao 

cisalhamento γred são levados em consideração. 
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As forças de contato X e a força que contribui para estabilização do sistema, P, são como 

apresentadas abaixo: 

 

𝑋 =
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
[𝐺1(𝛾𝑚𝑜𝑑𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑡𝑔∅) − 𝑐𝐴1]                                                                  (2.59) 

 

𝑃 =
𝐺2[𝛾𝑚𝑜𝑑𝑠𝑒𝑛𝛽−𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑡𝑔∅]+(𝑋−𝑍)[𝛾𝑚𝑜𝑑 cos(𝛼−𝛽)−𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽) 𝑡𝑔∅]−𝑐𝐴2

𝛾𝑚𝑜𝑑 cos(𝛽+ѱ)+𝑠𝑒𝑛((𝛽+ѱ) 𝑡𝑔∅
                                       (2.60) 

 

A dedução das equações 2.59 e 2.60 serão apresentadas na sequência considerando o diagrama 

de corpo livre da Figura 2.33. 

 

 

Figura 2.33 - a) Diagrama de corpo livre para o corpo 1 de forma trapezoidal. b) Diagrama de 

corpo livre para o corpo 2 em forma de cunha, Cabezas (2013, p. 82) 

 

As equações de equilíbrio de força para o corpo I são: 

 

∑𝐹𝑋 = 0 

 

𝑋 + 𝑇1 − 𝐺1𝑠𝑒𝑛𝛼 = 0 

 

𝑋 = 𝐺1𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑇1                                                                                                             (2.61) 

 

∑𝐹𝑌 = 0 
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𝑁1 − 𝐺1𝑠𝑒𝑛𝛼 = 0 

 

𝑁1 = 𝐺1𝑠𝑒𝑛𝛼                                                                                                                     (2.62) 

 

Considerando o critério de ruptura de Mohr-Coulomb 𝑇1 = 𝑐𝐴1 + 𝑁1𝑡𝑔∅ e aplicando o 

coeficiente de redução da resistência ao cisalhamento γmod: 

 

𝑇1 =
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴1 + 𝑁1𝑡𝑔∅)                                                                                                 (2.63) 

 

Substituindo a equação 2.63 na equação 2.61: 

 

𝑋 = 𝐺1𝑠𝑒𝑛𝛼 −
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴1 +𝑁1𝑡𝑔∅)                                                                                 (2.64) 

 

𝑋 = 𝐺1𝑠𝑒𝑛𝛼 −
𝑐𝐴1

𝛾𝑚𝑜𝑑
− 𝑁1

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
)                                                                                        (2.65) 

 

Sendo, N1 = G1cosα, tem-se: 

 

𝑋 = 𝐺1𝑠𝑒𝑛𝛼 −
𝑐𝐴1

𝛾𝑚𝑜𝑑
− 𝐺1𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
)                                                                                (2.66) 

 

𝑋 =
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
[𝐺1(𝛾𝑚𝑜𝑑𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑡𝑔∅) − 𝑐𝐴1]                                                                 (2.67) 

 

O equilíbrio de forças para o corpo II se expressa por: 

 

∑𝐹𝑋 = 0 

 

𝑇2 + 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + 𝑃 cos(𝛽 + ѱ) − 𝐺2𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) = 0                               (2.68) 

 

∑𝐹𝑌 = 0 
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𝑁2 + 𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽) − 𝑃 sen(𝛽 + ѱ) − 𝐺2𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑋𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽) = 0 

 

𝑁2 = 𝑋𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽) + 𝐺2𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑃 sen(𝛽 + ѱ) − 𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)                                     (2.69) 

 

Considerando-se o critério de ruptura de Mohr-Coulomb 𝑇2 = 𝑐𝐴2 + 𝑁2𝑡𝑔∅ e aplicando o 

coeficiente de redução da resistência ao cisalhamento γmod: 

 

𝑇2 =
1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴2 + 𝑁2𝑡𝑔∅)                                                                                                  (2.70) 

 

Onde, ∅ é o ângulo de atrito do solo. 

 

Substituindo a equação 2.70 na equação 2.68: 

 

1

𝛾𝑚𝑜𝑑
(𝑐𝐴2 + 𝑁2𝑡𝑔∅) + 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + Pcos(𝛽 + ѱ) − 𝐺2𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) = 0 

 

𝑐𝐴2

𝛾𝑚𝑜𝑑
+ 𝑁2

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
+ 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + Pcos(𝛽 + ѱ) − 𝐺2𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) = 0            (2.71) 

 

Substituindo a equação 2.69 na equação 2.71: 

 

𝑐𝐴2
𝛾𝑚𝑜𝑑

+ [𝑋𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽) + 𝐺2𝑐𝑜𝑠𝛽 + Psen(𝛽 + ѱ) − 𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)]
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
+ 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + 

 

Pcos(𝛽 + ѱ) − 𝐺2𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) = 0                                                                   (2.72) 

 

𝑐𝐴2
𝛾𝑚𝑜𝑑

+ 𝑋𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
+ 𝐺2𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
+ 𝑃𝑠𝑒𝑛(𝛽 + ѱ)

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
−⋯ 

 

𝑍𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
+ 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) + 𝑃𝑐𝑜𝑠(𝛽 + ѱ) − 𝐺2𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑋𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) = 0     (2.73) 

 

𝑃 [𝑐𝑜𝑠(𝛽 + ѱ) + 𝑠𝑒𝑛(𝛽 + ѱ)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] − 𝐺2 [𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] − ⋯ 
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𝑋 [𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) − 𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] + 𝑍 [𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) − 𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] +

𝑐𝐴2

𝛾𝑚𝑜𝑑
= 0 (2.74) 

 

𝑃 [𝑐𝑜𝑠(𝛽 + ѱ) + 𝑠𝑒𝑛(𝛽 + ѱ)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] = 𝐺2 [𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] + ⋯ 

 

(𝑋 − 𝑍) [𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽) − 𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] −

𝑐𝐴2
𝛾𝑚𝑜𝑑

                                                               (2.75) 

 

𝑃 =
𝐺2[𝑠𝑒𝑛𝛽−𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
]+(𝑋−𝑍)[𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)−𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
]−

𝑐𝐴2
𝛾𝑚𝑜𝑑

[𝑐𝑜𝑠(𝛽+ѱ)+𝑠𝑒𝑛(𝛽+ѱ)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
]

                                                    (2.76)  

 

𝑃 =
𝛾𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚𝑜𝑑

𝐺2[𝑠𝑒𝑛𝛽−𝑐𝑜𝑠𝛽
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
]+(𝑋−𝑍)[𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)−𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)

𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
]−

𝑐𝐴2
𝛾𝑚𝑜𝑑

[𝑐𝑜𝑠(𝛽+ѱ)+𝑠𝑒𝑛(𝛽+ѱ)
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
]

                                           (2.77) 

 

Portanto, a força P aplicada para manter o sistema em equilíbrio é: 

 

𝑃 =
𝐺2[𝛾𝑚𝑜𝑑𝑠𝑒𝑛𝛽−𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑡𝑔∅]+(𝑋−𝑍)[𝛾𝑚𝑜𝑑𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)−𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)𝑡𝑔∅]−𝑐𝐴2

𝛾𝑚𝑜𝑑𝑐𝑜𝑠(𝛽+ѱ)+𝑠𝑒𝑛(𝛽+ѱ)𝑡𝑔∅
                                           (2.78) 

2.4.3.2 Caso de Sismo e Fluxo de Água Paralelo ao Talude 

Flum, Bucur, Ungureanu e Corbescu (2010) apresentaram um modelo de dimensionamento dos 

sistemas flexíveis de estabilização de talude, segundo o conceito RUVULUM®, de forma mais 

abrangente, considerando ações de aceleração devido a sismos e fluxo de água paralelo ao 

talude, em razão da saturação do mesmo. Sendo assim, será apresentada neste tópico, de forma 

resumida, a inclusão destes esforços. 

2.4.3.2.1 Instabilidade Superficial Paralela ao Talude 

Seja uma massa cúbica de largura (a), comprimento (b) e espessura (t) (Figura 2.34). Adotando-

se as mesmas considerações anteriores, isto é, critério de ruptura de Mohr-Coulomb, equilíbrio 

de forças e incluindo a aceleração de sismos nas componentes vertical e horizontal (εv, εh), bem 
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como, o fluxo de água (FS) no sentido paralelo ao talude devido à saturação, podemos obter a 

equação geral para a força de cisalhamento, S, a ser absorvida pelo grampo como segue: 

 

 

Figura 2.34 - Investigação do corpo em forma cubica sujeito ao deslizamento paralelo ao 

talude, Flum, Bucur, Ungureanu, Corbescu (2010, p. 218) 

 

𝑆(𝑘𝑁) = 𝐴 + 𝐵 − 𝐶 + 𝐹𝑠                                                                                                                                               (2.79) 

 

𝐴(𝑘𝑁) = (1 + 휀𝑣). 𝐺. (𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝛼.
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
)                                                                                        (2.80) 

 

𝐵(𝑘𝑁) = 휀ℎ. 𝐺. (𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑠𝑒𝑛𝛼.
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
)                                                                                                 (2.81) 

 

𝐶(𝑘𝑁) = 𝑉. [cos(ѱ + 𝛼) + 𝑠𝑒𝑛(ѱ + 𝛼).
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑
] + 𝑐.

𝐴

𝛾𝑚𝑜𝑑
                                                                      (2.82) 

 

Deverão ser respeitadas as seguintes condições de segurança:  

 

1. Resistência da ancoragem devido ao deslizamento superficial do talude; 

2. Resistência da malha contra o puncionamento; 

3. Resistência dos grampos de ancoragem para combinação de forças. 

2.4.3.2.2 Instabilidade Local entre Grampos de Ancoragem 

O sistema de estabilização superficial deve ser dimensionado de tal maneira que os corpos 

locais susceptíveis ao deslizamento deverão ser contidos pela combinação do sistema malha e 

grampos, transmitindo os esforços para o subsolo estável. 
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Portanto, novamente observando-se a condição de ruptura de Mohr-Coulomb, o equilíbrio de 

forças e o fator de correção da incerteza do modelo γmod, a força máxima P será determinada 

em função do ângulo de inclinação da superfície de deslizamento β, espessura da camada t, 

acrescentando-se parcelas referentes às acelerações devido a sismos (εv, εh), bem como a 

pressão do fluxo de água no caso de saturação completa (FSI, FSII). 

 

 

Figura 2.35 - Mecanismo de ruptura B - dois corpos de espessura t e seção transversal 

máxima susceptível à ruptura, levando em conta os cones de pressão, Flum, Bucur, 

Ungureanu, Corbescu (2010, p. 217) 

 

A força P será dada por: 

 

𝑃(𝑘𝑁) =
𝐴+𝐵+𝐶

𝐷
                                                                                                                                (2.83) 

 

𝐴(𝑘𝑁) = (1 + 휀𝑣). 𝐺𝐼𝐼 . (𝛾𝑚𝑜𝑑 . 𝑠𝑒𝑛𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛽. 𝑡𝑔∅)                                                                              (2.84) 

 

𝐵(𝑘𝑁) = 휀ℎ. 𝐺𝐼𝐼 . (𝛾𝑚𝑜𝑑 . 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑒𝑛𝛽. 𝑡𝑔∅)                                                                                       (2.85) 

 

𝐶(𝑘𝑁) = (𝑋 + 𝐹𝑆𝐼𝐼). [𝛾𝑚𝑜𝑑 . cos(𝛼 − 𝛽) − 𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽). 𝑡𝑔∅] − 𝑐. 𝐴𝐼𝐼                                                   (2.86) 

 

𝐷(𝑘𝑁) =  𝛾𝑚𝑜𝑑 . cos( ѱ + 𝛽) + 𝑠𝑒𝑛( ѱ + 𝛽). 𝑡𝑔∅                                                                              (2.87) 
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Deverão ser respeitadas as seguintes condições de segurança: resistência da malha contra 

cisalhamento na borda superior da placa de fixação pela força P e resistência da malha devido 

à transmissão da força Z paralela ao talude para o grampo de ancoragem. 
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3 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA 

 

O Quadrilátero Ferrífero é um conjunto de serras com abundância em minério de ferro. Está 

localizado no centro do estado de Minas Gerais, ao sul de Belo Horizonte, e é considerado como 

um dos lugares mais explorados em recursos minerais no Brasil. A atividade minerária na região 

empresta o nome ao próprio estado, Minas Gerais, pela sua importância na história da economia 

do Brasil. 

 

As formações geológicas do Quadrilátero Ferrífero apresentam rochas muito antigas, algumas 

delas relacionadas às primeiras crostas formadas no planeta. E isto tudo ocorreu muito antes da 

formação do continente Gondwana. Nessas eras iniciais a terra estava ainda organizando a 

matéria por diferenciação de densidade, ou seja, os materiais mais pesados seguiam para o 

núcleo terrestre e os mais leves emergiam para a superfície. 

3.1 GEOLOGIA DA REGIÃO 

A cava da Mina de Águas Claras, de propriedade da Vale, está localizada na Serra do Curral, 

unidade litoestratigráfica que se estende por cerca de 100 km na direção NE-SW e limita o lado 

norte da unidade geotectônica denominada Quadrilátero Ferrífero (QF) - Figura 3.1.  

 

O Quadrilátero Ferrífero localiza-se na região centro-sudeste do Estado de Minas Gerais, 

ocupando uma área aproximada de 7.000 km2. Segundo Dorr (1969), essa região foi assim 

denominada por Gonzaga de Campos devidos aos depósitos de minério de ferro que ocorrem 

numa área que tem como vértices as cidades de Itabira, a nordeste, Mariana, a sudeste, 

Congonhas, a sudoeste e Itaúna, a noroeste. 
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Figura 3.1 - Localização da área de estudo, Spier (2005, p. 4) 

 

 

Figura 3.2 - Mapa geológico com indicação da posição da MAC, FGS Geotecnia (2015, p. 12) 

 

Segundo Franca (1997), o Quadrilátero Ferrífero é formado por duas unidades principais de 

rochas metassedimentares de idade Arqueana/Pré-Cambriana: o Supergrupo Rio das Velhas e 

o Supergrupo Minas. 
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O Supergrupo Rio das Velhas se divide em dois grupos, o Nova Lima, composto principalmente 

de xistos e filitos, que hospedam a maior mineralização de ouro da região. Sobrepondo-se ao 

mesmo tem-se o grupo Maquiné, subdividido nas formações Palmital, predominantemente 

composta de filito sericítico e xistos, e Casa Forte, composta por quartzitos e conglomerados.  

Observa-se a existência de uma discordância angular entre essas unidades. 

 

O Grupo Nova Lima foi subdividido por Ladeira (1980) em três unidades maiores. Da base 

para o topo tem-se: 

 

 unidade metavulcânica: composta por rochas ultramáficas, metabasaltos, metatufos, 

komatiítos, serpentinitos, esteatitos e formações ferríferas do tipo algoma. Essa unidade 

foi denominada de Grupo Quebra Osso por Schorscher (1978); 

 unidade metassedimentar química: constituída por xistos carbonáticos, formação 

ferrífera bandada e filitos grafitosos; 

 unidade metassedimentar clástica: formada por quartzo-xistos, quartzitos imaturos e 

metaconglomerados. 

 

O Supergrupo Minas se sobrepõe ao Supergrupo Rio das Velhas com discordância angular e 

erosiva, compreendendo três seqüências metamórficas: 

 

 Grupo Caraça, composto pela Formação Moeda, uma unidade predominantemente 

quartizitica, e a Formação Batatal, composta de filito sericítico. 

 Grupo Itabira, uma unidade sedimentar química com grande importância econômica, 

devido aos seus enormes depósitos de ferro, composta por duas formações: a Formação 

Cauê, onde ocorrem os corpos de minério de ferro, hematitas e itabiritos, com uma 

espessura média de 250 m. A Formação Gandarela, predominantemente composta por 

dolomitos e itabiritos dolomíticos. 

 Grupo Piracicaba, uma unidade superior, dividido nas Formações Cercadinho 

(quartzitos ferruginosos e filitos prateados), Fecho do Funil (filitos e dolomitos), 

Taboões (metacherts e quartzitos) e Barreiro (xistos e filitos grafitosos). 
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3.2 GEOLOGIA LOCAL 

A cava da mina de ferro de Aguas Claras está localizada na Serra do Curral, noroeste do 

Quadrilátero Ferrífero. A Serra do Curral é uma das estruturas topográficas mais elevadas da 

região, com elevações máximas de 1400 m acima do nível do mar. O depósito de minério de 

ferro é composto de uma lente de minério de ferro de alta qualidade (67% de Fe, em média), 

principalmente na forma de hematita friável, com um comprimento de 1.650 m e uma espessura 

média de 250 m (Franca, 1997). 

 

Algumas lentes de hematita de dureza variável, de média a dura, ocorrem no corpo de minério 

de ferro principal, geralmente paralelas à foliação. As lentes de hematita dura podem chegar a 

uma espessura média de 30 m, ocorrendo com mais frequência na porção NW da mina. As 

fraturas são muitas vezes preenchidas por limonita ou manganês. A Figura 3.3 mostra o mapa 

geológico da mina de Aguas Claras. 

 

 

Figura 3.3 - Mapa geológico da Mina de Águas Claras, BVP (2014) 

 

No talude localizado na porção oeste da cava, objeto de estudo desta dissertação, ocorrem 

Itabiritos com diferentes compacidades e níveis de alteração. Para melhor compreensão dos 

materiais presentes no talude a Figura 3.4 ilustra o talude antes da ocorrência da grande ruptura, 

de abril de 1992. 
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Figura 3.4 - Planta baixa e seção antes da ruptura do talude, Adaptada, MBR (1992) in FGS 

Geotecnia (2015, p. 6) 

 

Portanto, observa-se que a ruptura ocorreu basicamente nas camadas formadas pelo itabirito 

friável a médio, classes de alteração A4 e A3 da ISRM, respectivamente, preservando o itabirito 

compacto. 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 HISTÓRICO DA RUPTURA DA MAC 

A Mina de Águas Claras está localizada na Serra do Curral, município de Nova Lima, mais 

especificamente na borda noroeste do Quadrilátero Ferrífero e aproximadamente a 10 km de 

distância do centro da cidade de Belo Horizonte.  

 

A Serra do Curral apresenta altitude da ordem de 1400 m, constituindo uma das mais altas 

estruturas topográficas da região. 

 

A Mina de Águas Claras foi implantada entre os anos de 1971 e 1973 e operou durante 29 anos, 

encerrando suas atividades minerárias em 2002. 

 

Em abril de 1992 ocorreu uma grande ruptura no maciço da cava, em seu talude oeste, 

comprometendo parte da crista da Serra do Curral, com uma massa de material rompida de 

cerca de dois milhões de toneladas tendo sido deslocada para o interior da cava. 

 

Esse evento foi tema de vários estudos (p. ex. Franca, 1997; Costa, 2009 etc.), nos quais se 

identificaram como prováveis causas a concentração de tensões na base do talude, além da baixa 

resistência num contato geológico existente entre itabirito friável silicoso e hematita friável, por 

onde a superfície de ruptura passou em grande parte. 

 

A recuperação do trecho rompido é justamente o objeto de estudo desta dissertação de mestrado. 

O projeto de estabilização e recuperação da encosta representa uma das áreas de intervenção 

ambiental e realização de obras para atender o plano de fechamento da mina de Águas Claras. 

 

A VALE contratou a empresa suíça GEOBRUGG AG para elaboração do projeto de 

estabilização superficial da encosta, de maneira a minimizar os efeitos erosivos e prevenir 

quedas de rochas no lago formado pela cava desativada.  

 

Este sistema consiste em uma alternativa a soluções de sistemas flexíveis de estabilização de 

taludes, que utilizam telas de arame convencional combinadas com grampos e à solução de solo 
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grampeado com paramento em concreto projetado, ambas amplamente utilizadas em obras de 

contenção. 

 

A nova metodologia utiliza malhas de aço de alta resistência que absorvem substancialmente 

as forças aplicadas pela movimentação da massa de solo ou rocha e as transferem para os 

grampos. 

 

A interação entre a malha, placa de fixação, grampo e corpo a ser estabilizado foi investigada e 

ensaiada em testes de laboratório realizados por empresas contratadas pela Vale.  

4.2 METODOLOGIA ADOTADA  

O estudo de caso baseou-se na análise de estabilidade e no dimensionamento da estrutura de 

contenção do talude localizado na região oeste da cava da MAC.  A seção do talude está 

localizada na area A5 da segunda fase do projeto, de acordo com o relatório técnico elaborado 

por FGS Geotecnia (2015). 

 

As análises da seção do talude fundamentaram-se do manual da GEOBRUGG, que apresenta a 

metodologia do sistema de estabilização de talude (sistema TECCO®) e o método de 

dimensionamento RUVOLUM®. Esta análise baseia-se na verificação quanto à instabilidade 

paralela superficial do talude e instabilidades locais entre grampos individuais apresentado no 

item 2.4.3. 

 

O sistema flexível abordado nesta dissertação são aqueles desenvolvido para a substituir o 

concreto projetado em obras de solo ou rocha grampeada por malhas de aço de alta resistência 

(fy=1770MPa), placas de ancoragem e elementos de conexão. 

 

O manual da Geobrrug “TECCO® Slope Stabilization System and RUVOLUM® Dimensioning 

Method” desenvolvido por Cala et al. (2012), apresenta as propriedades dos materiais da malha 

de aço de alta resistencia, bem com os testes de laboratórios e resultados dos ensaios. 

 

Além do sistema TECCO®, aplicado na estabilização do talude da segunda fase do projeto, cujo 

material estabilizado apresentava caracteristicas de solo e rocha intemperizada, outra solução 
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foi adotada especificamente na primeira fase. O sistema SPIDER® foi utilizado para estabilizar 

grandes blocos rochosos. 

 

Os dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa, no que tange ao dimensionamento 

da estrutura de contenção, foram obtidos pelo do plano de investigação geotécnica realizado na 

região da segunda fase, apresentado por FGS Geotecnia (2015) no relatório técnico do projeto. 

 

As principais variáveis utilizadas no dimensionamento do sistema de estabilização TECCO® 

estão descritas a seguir: 

 

 Ângulo de inclinação do talude, 𝛼; 

 Ângulo de inclinação do grampo, 𝜓 

 Espaçamento horizontal, a, e vertical, b, entre grampos; 

 Espessura da camada instável, t; 

 Tipo de grampo (Diâmetro, tensão de escoamento e resistência ao cisalhamento do aço); 

 Comprimento de grampo, L. 

 Peso específico do material, γ; 

 Ângulo de atrito interno do material, ϕ; 

 Resistência de Coesão do material, c; 

 Resistência lateral ao arrancamento (aderência) dos grampos, Qs; 

 Coeficiente de Permeabilidade do material do talude, K. 

 

A partir destes parâmetros foi realizado o dimensionamento  estrutural dos elementos que 

compõe o sistema. 

 

Em seguida, foram executadas análise de estabilidade do talude por equilibrio limite, utilizando 

o software Slide da Rocscience, com o qual foram estudadas quatro situações distintas: talude 

natural, contenção em solo grampeado associado à tela, concreto projetado e sem proteção na 

face. Com isso, os fatores de segurança e o comportamento ao longo do grampo e na face foram 

comparados para cada situação. 

Para cada cenário estudado foram executadas análises de estabilidade na região superior e 

inferior do talude, além das análises global e na interface entre o material depositado e o 

substrato rochoso. 

https://www.rocscience.com/
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4.3 ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DA CAVA 

4.3.1 INTRODUÇÃO 

A obra de estabilização do talude da cava da Mina de Aguas Claras possui particularidades e 

desafios, talvez encontrados em poucos lugares no mundo: dimensão da encosta, aspectos de 

segurança, soluções tecnológicas inovadoras e, principalmente, a proteção de uma área tombada 

pelo patrimônio histórico, pertencente a Serra do Curral, proporcionando às comunidades das 

cidades de Belo Horizonte e Nova Lima sua utilização futura.  

 

As condições topográficas extremas possibilitaram importantes desafios durante a implantação 

da obra contribuindo intensamente para o aprendizado das equipes envolvidas. Dentre os 

desafios destacam-se: 

 

 Desmonte de rochas e abatimentos de taludes; 

 Limpeza da face do talude com a utilização da Escavadeira SPIDER, um tipo de 

equipamento especifico para trabalhar em encostas íngremes; 

 Movimentação dos operários com o auxílio de equipamentos de rapel; 

 Transporte de cargas por helicóptero com mais de 2000 ciclos de viagem; 

 Montagem de passarelas em trechos estratégicos facilitando o acesso à encosta por 

profissionais não habilitados para trabalhar em alturas; 

 Execução de ensaios de arrancamento em condições extremas; 

 Utilização de tirolesa para movimentação de materiais e equipamentos, proporcionando 

ergonomia aos trabalhadores; 

 Execução de sistemas de drenagem em concreto moldado in loco em taludes bastante 

inclinados. 

 

O conceito do projeto consiste em minimizar os efeitos erosivos que vêm evoluindo ao longo 

do tempo, prevenir queda de blocos rochosos e estabilizar o talude contra escorregamentos 

superficiais na antiga cava da MAC, por meio dos sistemas de grampeamento de solo/rocha e 

malhas tipo TECCO e SPIDER, desenvolvidas pela Geobrugg, além da implantação de sistemas 

de drenagem superficial e drenos horizontais profundos e melhoria dos aspectos estéticos e 

ambientais. 
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Vale destacar que a solução estudada não teve o propósito de evitar instabilidades globais do 

talude, pois essa possibilidade foi objeto de inúmeras discussões e avaliações técnicas 

anteriores. 

 

A versão original do projeto foi elaborada com dados topográficos e observações de campo 

realizadas por profissionais habilitados que acessaram a encosta por meio de equipamentos 

adequados, tornando possível investigar a parte superior, que apresentou características 

rochosas. Pela complexidade de acesso, não foram realizadas investigações geotécnicas nessa 

etapa. Sendo assim, para obter informações representativas do talude, ensaios de arrancamento 

foram realizados em locais apropriados (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 - Localização dos ensaios de arrancamento realizados na fase de elaboração do 

projeto, FGS Geotecnia (2015, p. 9) 

 

Posteriormente, investigações geotécnicas e novos ensaios de arrancamentos foram realizados 

simultaneamente com a obra, permitindo a adequação do projeto para novas condições. Com 

isso, possibilitou-se a otimização do projeto em relação aos fatores de segurança, bem como, 

espaçamentos entre grampos de ancoragem e custo da obra, sem alterar o conceito original da 

solução. 
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A singularidade da obra determinou a aplicação de uma metodologia de revisão de projeto 

dinâmica, avançando em conjunto com a obra, semelhante ao método utilizado em escavações 

de túneis.  

 

Por questões de segurança, o projeto foi segmentado em três áreas (fases) com mecanismos de 

rupturas e patologias afins (Figura 4.2). A encosta possui altura aproximada de 270 m, com 

diferentes feições ao longo da sua altura, devido ao processo de ruptura ocorrido na década de 

90. 

 

 

Figura 4.2 - Seção-tipo das fases do projeto, FGS Geotecnia (2015, p. 16) 

 

A primeira fase abrange a parte mais íngreme do talude, predominando o aspecto rochoso, onde 

afloram basicamente o Itabirito com diferentes niveis de alteração e, sobre o mesmo, uma 

camada mais oxidada, denominada de canga, com segmentos de Itabirito compacto, conforme 

apresentado por Costa (2009).  

 

O mecanismo de ruptura prevalecente no talude da Fase 1 consiste em rupturas planares ao 

longo da foliação das camadas de Itabirito, que tendem a ser superficiais, não correspodendo a 

uma condicionante para a estabilidade global do maciço. Entretanto estas instabilidades 

superficiais poderiam evoluir para processos erosivos retrogressivos, que acabariam resultando 

na instabilização da crista da encosta. 
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O tratamento adotado, de acordo com o relatório técnico do projeto elaborado por FGS 

Geotecnia (2015), para a Fase 1 consiste basicamente na regularização e limpeza da superficie, 

aplicação de grampos e telas de aço tipo TECCO para conter o material desagredado ou 

intemperizado e SPIDER, para contenção de blocos rochosos instáveis. 

 

Para todas as fases o projeto contemplou sistemas de drenagem constituídos por canais 

principais tipo escadas hidráulicas, canaletas secundárias em forma de aletas e drenos 

horizontais profundos (DHP) posicionados nas proximidades dos canais, possibilitando o 

direcionamento do fluxo de água para o sistema de drenagem superficial. O funcionamento do 

conjunto consiste na captação do escoamento superficial e DHP através do sistema secundário 

e a condução do volume d’água até o lago da cava pelo canal principal. 

 

A segunda fase, localizada na parte intermediária da encosta, caracteriza-se por uma região com 

predominância de depósito de materiais oriundos dos processos de instabilidades da região de 

montante, formando um extrato coluvionar composto por blocos e fragmentos dispostos em um 

substrato rochoso com aspecto geotécnico semelhante aos descritos na primeira fase. 

 

O tratamento consiste na redução e fixação dos blocos existentes, devido à inviabilidade de 

removê-los em sua totalidade, por conta do grande volume, e, da mesma forma proposta para a 

Fase 1, utilização dos sistemas TECCO e SPIDER, em combinação com grampeamento, para 

prevenir deslizamentos superficiais. 

 

As rupturas condicionadas estruturalmente descritas na primeira fase não foram consideradas 

nesta fase, admitindo a estabilidade do substrato do material depositado devido ao 

confinamento da estrutura. 

 

A seção identificada no projeto como F2_A5_S02 será estudada mais adiante para análise 

comparativa do tratamento em solo grampeado associado ao sistema TECCO e concreto 

projetado. 

 

A terceira fase está inserida na parte inferior da encosta, nas próximidades do futuro nível 

d’água do lago da cava. Possui inclinações acentuadas, semelhantes às da primeira fase  e 
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apresenta grandes erosões e ravinas, o que levou a um tratamento mais complexo, com 

enrocamento e a utilização de telas, grampos e cabos de aço para estabilização do mesmo. 

 

 

Figura 4.3 - Imagem da obra da encosta - VALE 

4.3.2 DIAGNÓSTICO DAS INSTABILIDADES – SEGUNDA FASE 

A presente pesquisa concentrará seus estudos na segunda fase da estabilização, definida como 

uma região com predominância de depósito de materiais provenientes dos processos de 

instabilidades da parte superior do talude. A camada depositada é composta, sobretudo por 

material coluvionar constituído de fragmentos, blocos de canga e Itabirito, onde se admitiu a 

estabilidade da base, devido ao confinamento, impedindo a ocorrência dos mecanismos de 

ruptura. 

 

Portanto, a espessura do depósito bem como a resistência ao cisalhamento do material e as 

condições críticas de saturação, foram condicionantes importantes para o dimensionamento do 

sistema de contenção. 
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Os ensaios mostraram que a condutividade hidráulica do material depositado é bem superior ao 

substrato existente, propiciando a ocorrência de um nível freático suspenso dentro do material 

depositado, que, por consequência, produz um incremento de poropressões e forças de 

percolação na camada, conforme observado por FGS Geotecnia (2015). 

4.3.3 PLANO DE INVESTIGAÇÃO – SEGUNDA FASE 

Com base nos mecanismos identificados, o plano de investigação definido para a Fase 2 

consistiu em (Figura 4.4): 

 

 Execução de perfuração de reconhecimento, para definição das espessuras de depósito;  

 Ensaios de arrancamento, para definição dos valores de adesão calda de cimento x solo, 

tanto na região de depósito como no substrato; 

 Ensaios de cisalhamento direto no material de depósito, para verificação da resistência 

ao cisalhamento; 

 Ensaio de permeabilidade de carga variável; 
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Figura 4.4 - Plano de investigação da Fase 2, FGS Geotecnia (2015, p. 24) 

4.3.3.1 Execução da perfuração de reconhecimento para definição das espessuras de 

depósito. 

A espessura do material depositado sobre a superfície do talude tem relação direta com o 

dimensionamento do sistema de estabilização proposto. Portanto, foi elaborado um plano de 

investigação, indicando vários furos de reconhecimento realizados com equipamento do tipo 

perfuratriz, e, com isso, definiu-se a espessura de depósito com base na análise da perfuração. 

 

Posteriormente, um mapa de espessura, apresentado na Figura 4.5, foi elaborado interpolando-

se as espessuras de depósito encontradas nos furos de reconhecimento e obtendo-se, assim, as 

linhas de isoespessura de depósito. 

 

As perfurações de reconhecimento e os ensaios de arrancamento proporcionaram melhorias no 

projeto original em relação à sua otimização e redução do custo de execução da obra. 
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Figura 4.5 - Mapa com as espessuras de material de depósito na Fase 2, FGS Geotecnia 

(2015, p. 47) 

4.3.3.2 Ensaios de arrancamento para definição dos valores de adesão calda de cimento 

x solo, tanto na região de depósito como no substrato 

O ensaio tem por objetivo quantificar a resistência lateral ao arrancamento dos grampos (Qs), 

devido ao atrito gerado na interface entre a calda de cimento e o solo. O resultado destes ensaios 

ofereceu informações importante para retificar o projeto original.  

 

O parâmetro Qs (kPa) representa a aderência entre o grampo e o solo ao seu redor e pode ser 

afetada, principalmente, pelas caracteristicas do solo, rugosidade, diâmetro da perfuração e 

pressão na injeção da nata de cimento. 
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Este parâmetro expressa a força necessária para que os grampos sejam arrancados do terreno, 

sendo a resistência última observada quando o chumbador é arrancado de dentro do maciço 

estabilizado. O valor de Qs pode ser estimado utilizando a seguinte equação 2.33. 

 

Na seção do talude foram realizados quatro ensaios de arrancamento, além de outros furos de 

reconhecimento, com a finalidade de verificar a espessura da camada depositada. A figura 4.6 

apresenta os resultados do ensaio do furo F02-A5-E1, localizado na seção estudada, que 

resultou numa carga de trabalho de 200 kN e aderência de aproximadamente 350 kN/m². 

 

 

Figura 4.6 - Resultados do ensaio do furo F02-A5-E1, Civil Master (2015) 

 

Da mesma forma como ocorreu nas perfurações de reconhecimento, os ensaios de arrancamento 

foram analisados pela projetista para realizar o dimensionamento dos grampos, a fim de 
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otimizar o projeto original e também um mapa de valores de Qs, elaborado através da 

interpolação dos resultados dos ensaios (Figura 4.7).  

 

 

Figura 4.7 - Valores de Qs ao longo da Fase 2, FGS Geotecnia (2015, p. 46) 

4.3.3.3 Ensaios de cisalhamento direto no material de depósito para verificação da 

resistência ao cisalhamento 

Para realização dos ensaios de cisalhamento direto, corpos de prova foram cuidadosamente 

moldados a partir de amostra deformada selecionada na região da segunda fase do projeto, 

sendo utilizado o índice de vazios médio conforme orientação da projetista. 

 

As tensões normais utilizadas nos ensaios compreenderam os níveis de 25, 50 e 100 kPa e a 

velocidade de deslocamento horizontal utilizada na etapa de cisalhamento das amostras foi 

calculada com base na curva de adensamento de maior tensão para a amostra em questão.  
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Os corpos de prova em condição de ensaio saturado foram cisalhados com a saturação da caixa 

de cisalhamento no momento em que era aplicada a tensão normal de cada ensaio, tomando-se 

a precaução para que a velocidade selecionada para os ensaios fosse suficientemente baixa para 

garantir a dissipação de eventuais excessos de poropressão gerados durante a fase de 

cisalhamento. 

 

De acordo com o relatório de ensaios, a tensão cisalhante em relação à deformação horizontal, 

utilizada para o cálculo dos parâmetros de resistência ao cisalhamento, foi avaliada conforme o 

resultado do ensaio, utilizando para o traçado da envoltória de resistência, a máxima  tensão 

cisalhante obtida para o ensaio realizado até o deslocamento horizontal equivalente a 10% da 

seção transversal da amostra, obtendo-se com isso um deslocamento horizontal igual a 10 mm.  

 

A figura 4.8 representa o gráfico das tensões de ensaio para obtenção da envoltória obtida pela 

realização de um conjunto de ensaios com amostra reconstituída. 

 

 

Figura 4.8 - Envoltória de resistência ao cisalhamento obtida para amostra 

reconstituída com e=0,6, FGS Geotecnia (2015, p. 44) 
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Os materiais de depósito que ocorrem na Fase 2 consistem do mesmo material friável da Fase 

1. Na primeira fase os parâmetros de resistência ao cisalhamento foram obtidos por ensaios de 

laboratório e comparados com as análises realizadas por Costa (2009) e vários outros estudos 

realizados em decorrência da ruptura do talude ocorrido em 1992 (MBR, 1992). Verificou-se 

que os parâmetros analisados no estudo supracitado convergem para os resultados obtidos nos 

ensaios de laboratório realizado na fase 1. 

 

Os ensaios da Fase 2, com amostras reconstituídas no índice de vazios médio, foram realizados 

com tensões de 25, 50 e 100 kPa e resultaram em parâmetros de resistência com ângulo de atrito 

interno de 39º e coesão nula. 

 

O ângulo de atrito obtido foi um pouco superior aos obtidos na Fase 1 e a coesão inferior. 

Segundo apresentado no relatório técnico da FGS Geotecnia (2015), isto pode ser justificado 

pela diferença nos intervalos de tensões utilizados nos ensaios, 25kPa a 100kPa para os ensaios 

da Fase 2, e 25kPa até 200kPa, para a Fase 1.  

 

Por fim, FGS Geotecnia (2015) optou por considerar que os materiais são comparáveis e os 

parâmetros de projeto adotados para o material de depósito da Fase 2 foram: ângulo de atrito 

interno de 38º e coesão igual a 1kPa. 

4.3.3.4 Ensaio de permeabilidade de carga variável 

Devido ao comportamento característico do material ensaiado, realizou-se o ensaio de 

permeabilidade à carga variável, conforme recomendações da ABNT (NBR 14545:2000), 

utilizando-se corpos de prova moldados com os índices físicos próximos aos obtidos nos 

ensaios de índices de vazios máximo e mínimo, através de medição dos volumes de água 

percolada pelo corpo de prova pelos intervalos de tempo e desconsiderando a evaporação da 

água durante o ensaio, devido ao controle de temperatura do ambiente e à velocidade de ensaio.  

 

Os resultados dos ensaios de permeabilidade de uma amostra (registro 2.0007.15) encontram-

se apresentados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Resultados dos ensaios de permeabilidade de carga variável 

      

Registro Índice de vazios Coeficiente de permeabilidade (m/s) 

  Ensaiado   

2.0007.15 0,47 0,8 x 10-5 

2.0007.15 0,78 3 x 10-5 

     

Fonte: Adaptado, FGS Geotecnia (2015, p. 6) 

4.3.4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – SEGUNDA FASE 

A Fase 2 foi subdivida em cinco áreas com o propósito de representar seções relativamente 

semelhantes em relação à geometria e ao mecanismo de ruptura do talude, nas quais foram 

traçados perfís representativos de cada uma, para realização de análises de estabilidade por 

equilibrio limite e, a partir desta avaliação, definir o tratamento. 

 

Pode-se caracterizar os mecanismos de rupturas da segunda fase como do tipo talude infinito, 

por referir-se a talude de grande extensão, altura média de 90 m, e reduzida camada de material 

instável, com uma espessura média de 2,5 m. 

 

 

Figura 4.9 - Divisão de subáreas da Fase 2, FGS Geotecnia (2015, p. 45) 
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4.4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA TECCO® 

4.4.1  DADOS GERAIS DO TALUDE 

A seção F2_A5_S02, localizada na area A5 da segunda fase do projeto, será analisada no 

presente estudo de caso sob o aspecto de instabilidade paralela ao talude e instabilidades locais 

entre os grampos, considerando os mecanismos de ruptura dos tipos A e B, conforme preconiza 

a metodologia de cálculo apresentada no item 2.4.3. 

 

O dimensionamento tem como objetivo, a partir dos parâmetros geotécnicos e geométricos, 

verificar a capacidade estrutural dos elementos constituintes do sistema, como as telas de aço, 

os grampos e as placas de ancoragem. 

 

Nesse sentido, de acordo com a geometria da estrutura, o talude apresenta uma altura 

aproximada de 70 m, tendo uma inclinação de 41° com a horizontal. Os parâmetros geotécnicos 

utilizados foram selecionados de acordo com investigações de campo, ensaios de laboratório e 

vários estudos realizados anteriormente por pesquisadores e profissionais da área. Portanto, 

foram definidos para análise, os parâmetros de resistência seguintes: ângulo de atrito interno 

igual a 38º, coesão de 1 kN/m2 e peso especifico de 30 kN/m3. 

 

A seção do talude analisada indica uma camada superior de material instável com espessura 

média de 3,0 m, diminuindo de cima para baixo ao longo do talude. Dessa forma, foram 

utilizados dois comprimentos e espaçamentos distintos de grampos, sendo 18 grampos de 7 m 

de comprimento, espaçados de 2,5 m na parte superior do talude e 19 grampos de 5 m de 

comprimentos, com espaçamento vertical de 3,25 m e horizontal de 2,75 m na parte inferior.  

 

As barras de aço utilizadas são do tipo GEWI, com diâmetro de 32 mm e instaladas no talude 

fazendo um ângulo de 40° com a horizontal. Placas de ancoragem de 300 mm de diâmetro e 

malha de aço tipo TECCO G65 foram usadas na face do talude.  

 

Estão apresentados nas tabelas 4.2 e 4.3 todos os dados referentes ao estudo de caso em análise 

e características da malha de aço e tipo de grampos adotados. 
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Tabela 4.2 - Dados do estudo de caso 

  PARAMETROS GEOMÉTRICOS - TRECHO  1     

𝛼 Ângulo de inclinação do talude 41,00 (°) 

𝜓 Ângulo de inclinação do grampo 40,00 (°) 

A Espaçamento horizontal entre grampos 2,50 (m) 

B Espaçamento vertical entre grampos 2,50 (m) 

T Espessura da camada instável 2,90 (m) 

  PARAMETROS GEOMÉTRICOS - TRECHO  2     

𝛼 Ângulo de inclinação do talude 41,00 (°) 

𝜓 Ângulo de inclinação do grampo 40,00 (°) 

A Espaçamento horizontal entre grampos 2,75 (m) 

B Espaçamento vertical entre grampos 3,25 (m) 

T Espessura da camada instável 1,20 (m) 

  PARAMETROS GEOTÉCNICOS     

γk Peso específico característico do material 30,00 (KN/m3) 

γd 
Peso específico de cálculo do material 

γd =  γk. γγ 
30,00 (KN/m3) 

ϕk Ângulo de atrito interno característico do material 38,00 (°) 

ϕd 
Ângulo de atrito interno de cálculo do material  

ϕd = arctg(tg(ϕk/γϕ)) 
32,01 (°) 

ck Resistência de Coesão característica do material 1,00 (KN/m2) 

cd 
Resistência de Coesão de cálculo 

cd =  ck/γc 
0,80 (KN/m2) 

  FATOR DE SEGURANÇA     

γmod Fator de segurança do modelo 1,10   

γγ Fator de segurança parcial para o peso específico 1,00   

γϕ Fator de segurança parcial para o ângulo de atrito 1,25   

γc Fator de segurança parcial para a coesão 1,25   

  CONE DE PRESSÃO E PLACA DE ANCORAGEM     

dp Diâmetro da placa de ancoragem 0,30 m 

Ζ Raio superior do cone  0,15 m 

𝛿 Ângulo de espraiamento da pressão aplicada na placa  45,00 (°) 

  ESFORÇOS ATUANTES     

V Força de pré-tensionamento aplicada no grampo 30,00 (KN) 

Z Força aplicada paralela ao talude 15,00 (KN) 
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A tabela 4.3 apresenta as características da malha de aço de alta resistência usada na pesquisa. 

 

Tabela 4.3 - Dados técnicos das malhas TECCO® (Geobrugg A Company of the BRUGG 

Group) 

DADOS TÉCNICOS 
Tipo de Malha 

G65/3 G65/4 G80/4 

Forma da malha losango losango losango 

Diâmetro circunscrito no losango [mm] 65 63 80 

Tela de aço TECCO® 

Diâmetro da tela [mm] 3 4 4 

Limite de elasticidade [N/mm²] fy ≥ 1770 1770 1770 

Resistência a tração Zw [kN] 12,5 22 22 

Capacidade de carga 

Resistência a tração da malha Zm [kN/m] 150 -  -  

Resistência a tração na direção longitudinal -  250 190 

Resistência a tração na direção transversal -  90 70 

Resistência ao puncionamento DR [kN] 180 -  -  

Capacidade de suporte a cortante PR [kN] 90 - -  

Capacidade de suporte quanto aos esforços paralelos ao talude 

ZR [kN] 
30 -   - 

 

Fonte: Adaptado, Cabezas (2013, p. 46) 

 

De acordo com o Manual elaborado por Cala et al. (2012), as características das malhas de alta 

resistência tipo TECCO foram determinadas através de ensaios realizados sob a supervisão do 

instituto técnico independente LGA (Landesgewerbeanstalt) em Nuremberg, Alemanha. São 

elas: 

 

 Força de tração paralela ao talude suportada pela malha TECCO -  ZR = 30 kN 

 Força de puncionamento suportada pela malha TECCO malha - DR = 180 kN 
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 Força cisalhante resistida pela malha TECCO aplicada no entorno da placa de 

ancoragem na direção do grampo - PR = 90 kN 

 

A Tabela 4.4 apresenta as características das barras de aço consideradas no estudo de caso e as 

resistências utilizadas. 

 

Tabela 4.4 - Parâmetros de resistência das barras de aço consideradas 

 

Fonte: FGS Geotecnia (2015, p. 4) 

 

A análise da seção do talude foi dividida em dois trechos, conforme mostra a Figura 4.10. As 

espessuras dos dois trechos, superior e inferior, foram estimadas como uma dimensão média ao 

longo do talude, devido à grande variação das mesmas. 
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Figura 4.10 - Seção do talude - F2_A5_S02 

4.4.2 ANÁLISE DO TRECHO SUPERIOR – GRAMPO TIPO 1 – SEM FLUXO D’ÁGUA 

4.4.2.1 Instabilidade Paralela à Superfície do Talude 

A verificação da instabilidade paralela à superfície do talude busca basicamente analisar a 

integridade da barra de aço quanto ao cisalhamento ocasionado pelo deslizamento de um corpo 

de formato cúbico, paralelo ao substrato rochoso, localizado na área de abrangência de um 

grampo. 

 

Desta maneira, a partir da geometria do corpo deslizante e dos parâmetros geotécnicos, são 

aplicadas as equações de equilíbrio de forças associadas ao critério de ruptura Mohr-Coulomb, 

para determinação da força cisalhante que será absorvida pela resistência do grampo. 

 

Importante ressaltar, que a metodologia de cálculo utilizada se baseia no conceito de segurança 

parcial do EUROCODE 7, onde se utilizam os valores característicos de ângulo de atrito φk, 

coesão ck e peso específico γk multiplicados pelos respectivos valores de correção de segurança 

parciais correspondentes, quais sejam, respectivamente, γφ, γc e γγ.  
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Vale destacar que a força de pré-tensionamento V (Figura 2.25) exerce uma influência externa 

estabilizadora e, portanto, deve ser aplicado um fator de correção de modo a atender às 

condições de segurança do sistema. De acordo com o critério adotado pela metodologia, essa 

força não poderá ultrapassar 50 kN. 

 

A partir da equação 2.38 do modelo aplicado e dos dados do trecho superior do talude (tabela 

4.2) encontra-se a força de cisalhamento a ser absorvida pelo grampo, Sd=102 kN (tabela 4.5). 

Esta força atua paralelamente à superfície de contanto do corpo cúbico com a superfície do 

terreno estável aplicando um esforço cisalhante no grampo. 

 

Tabela 4.5 - Resultados da Instabilidade Paralela à Superfície do Talude – Trecho superior do 

talude 

 

4.4.2.2 Instabilidades Locais entre Grampos Individuais 

A instabilidade consiste na hipótese do surgimento de uma superfície de ruptura local, com 

limite de rompimento máximo de largura a e comprimento 2b. 
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A geometria do corpo instável possui formato de cunha, possibilitando a formação de dois tipos 

de mecanismos de ruptura: o mecanismo de ruptura tipo A representado por um corpo em forma 

de prisma de solo instável limitado por dois grampos e o mecanismo de ruptura tipo B, formado 

por dois corpos de solo instável, sendo o corpo superior em formato piramidal e o inferior 

prismático. 

 

O modelo de cálculo apresentado considera que a força ativada no grampo, proveniente do pré-

tensionamento dos grampos, produzirá um cone de pressão, resultando numa área transversal 

do corpo deslizante em formato trapezoidal (Figura 2.29). 

 

Admite-se que a massa de solo limitada pelo cone e formada abaixo da placa de ancoragem é 

estável. 

 

A seguir serão apresentadas algumas considerações do modelo de cálculo aplicadas no 

dimensionamento: 

 

 Ângulo (𝛿) igual a 45°; 

 Cone de pressão fora do limite de influência do corpo de deslizante; 

 Corpo susceptível à ruptura com seção transversal trapezoidal, de largura (a - 2∙) na 

superfície superior e (a – 2∙) =  na superfície inferior. 

 Simplificação do modelo transformando o trapézio em um retângulo, cuja espessura 

será t e uma largura equivalente ared representada por 𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝑎 −
𝑡

𝑡𝑔𝛿
− 2. 휁                                                                                                                          

 

As dimensões  e  representam o raio superior e inferior do cone, respectivamente. O ângulo 

(𝛿), de espraiamento da pressão aplicada na placa, é uma aproximação do bulbo de pressão de 

uma carga uniformemente distribuída sobre uma superfície circular, obtida a partir da 

integração da solução de Boussinesq.  

4.4.2.2.1 Mecanismo de Ruptura A 

De acordo com Cała, Flum, Roduner, Rüegger e Wartmann (2012), para investigação de 

instabilidades locais segundo o método de dimensionamento, é necessário determinar a 

superfície crítica do corpo instável, variando a espessura da camada no intervalo de 0 a t. A 
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força externa estabilizadora P atua na direção do grampo, impedindo a ruptura da massa instável 

e deverá ser calculada pela equação 2.48. 

 

Observa-se que variando a espessura da camada t e o espaçamento entre os grampos 2.b, o 

ângulo β e o plano de ruptura crítico do solo L.a também são alterados, mudando a geometria 

do problema e consequentemente as cargas mobilizadas. 

 

Cabezas (2003) mostrou que β pode ser facilmente encontrado por relações trigonométricas:  

 

𝛽 =  𝛼 − 𝑡𝑔−1 (
𝑡𝑖

2𝑏+ 𝑡𝑖 𝑡𝑔(𝛼+ѱ)⁄
)                                                                                            (4.1) 

 

Quanto ao esforço que atua no sentido do contato entre a malha e a placa, a força Z representa 

o atrito existente entre a superfície do talude e a malha de aço, sendo transmitida para a cabeça 

do grampo, tracionando a malha nesta região (Figura 2.30). 

 

Normalmente este valor é assumido como sendo a resistência máxima da malha tensionada 

paralelamente ao talude, corrigida em função de um fator de segurança, definido no método 

como sendo de pelo menos 2,0. Portanto, para a malha considerada, o valor da carga Z é de 15 

kN. 

 

Da mesma forma utilizada na avaliação de instabilidade paralela, o equilíbrio de forças, o 

critério de ruptura de Mohr-Coulomb e o fator de correção do modelo para obtenção do esforço 

cisalhante são considerados. 

 

Os dados de entrada para elaboração do cálculo da instabilidade local entre grampos para o 

Mecanismo de Ruptura A estão descritos na tabela 4.2. 

 

A partir da equação 2.48 do modelo aplicado a tabela 4.6 foi elaborada para encontrar a força 

máxima, variando-se a espessura da camada instável ti e encontrando os respectivos valores 

para cada parâmetro utilizado na equação de equilíbrio. 
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Tabela 4.6 - Resultados do mecanismo de ruptura A – Trecho superior do talude 

 

Observe-se que as forças Pd encontradas para as condições do trecho da seção são nulas. 

4.4.2.2.2 Mecanismo de Ruptura B 

Comparando este modelo com o mecanismo de ruptura anterior uma nova força X é incluída, 

que representa a componente do peso do corpo de formato trapezoidal I atuando 

desfavoravelmente no corpo em forma de cunha II (Figura 2.32). 

 

Como ocorre no Mecanismo de Ruptura A, considera-se o equilíbrio de forças, as condições de 

ruptura do critério de Mohr-Coulomb e o fator de correção. 

 

Os dados de entrada são apresentados na tabela 4.2. 

 

As equações 2.59 e 2.60 representam o modelo aplicado ao mecanismo de ruptura B. 

 

Observando a tabela 4.7 a espessura da camada instável é alterada de 0 até 2,9 m, espessura 

média da camada instável, de modo a obter a força máxima Pd. Para este caso, varia-se também 
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o parâmetro 𝜷, que representa o ângulo de inclinação da superfície de deslizamento da cunha. 

Dessa forma, por tentativas, para cada 𝜷 obtém-se uma força máxima Pd. Assim, a força Pd 

utilizada será o maior valor dentre as forças máximas calculadas para cada ângulo 𝜷. 

 

Para ti = 1,45m e 𝜷 = 15°. 

 

Figura 4.11 - Camada instável com superfície instável β = 15° 

 

Para ti = 1,45m e 𝜷 = 0° 

 

Figura 4.12 - Camada instável com superfície instável β = 0° 

 

Para ti = 1,45m e 𝜷 = 15° 
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Tabela 4.7 - Resultados do mecanismo de ruptura B – Trecho superior do talude 

 

Para ti = 1,45m e 𝜷 = 0° 

 

Tabela 4.8 - Resultados do mecanismo de ruptura B – Trecho superior do talude 
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Portanto, comparando as figuras geométricas com os valores das tabelas para a mesma 

espessura da camada ti = 1,45m, com seus respectivos ângulos de inclinação 𝜷, observa-se 

coerência para os valores L1 (2,25 m) e L2 (3,31m). 

 

A medida que a espessura da camada aumenta, os pesos dos blocos G1 e G2 tendem a aumentar 

até um valor limite. A partir deste valor ocorre uma diminuição do peso dos blocos. Isso ocorre 

quando a espessura atinge a proximidade do cruzamento dos cones de pressão, fazendo com 

que, em determinada profundidade, a largura reduzida ared se anule. A partir desta profundidade 

o bloco passível de ruptura deixa de existir. 

  

 

Figura 4.13 - Seção transversal do bloco passível de ruptura 

4.4.2.3 Verificação dos Elementos de Contenção 

Determinados os esforços atuantes, verificam-se os elementos principais do sistema de proteção 

do talude. 

 

A verificão da capacidade dos elementos do sistema, no âmbito das investigações de 

instabilidade superficial paralelo ao talude e locais entre grampos, deve atender às seguintes 

comprovações: 
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 Verificação do grampo contra deslizamento superficial paralelo ao talude; 

 

𝑆𝑑  ≤  
𝑆𝑅

𝛾𝑆𝑅
                                                                                                                  (4.2) 

 

Força de cisalhamento atuante no grampo: Sd = 102 kN 

Capacidade da força cisalhante do grampo:  SR  = 202 kN 

Fator de correção: γSR = 1.5 

 
𝑆𝑅
𝛾𝑆𝑅

=
202

1,5
= 135 𝑘𝑁 > 𝟏𝟎𝟐 𝒌𝑵 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela de aço contra o puncionamento. 

 

𝑉𝑑𝐼𝐼 =  𝑉. 𝛾𝑉𝐼𝐼                                                                                                           (4.3) 

 

𝑉𝑑𝐼𝐼  ≤  
𝐷𝑅

𝛾𝐷𝑅
                                                                                                                              (4.4) 

 

Força de pré-tensionamento no grampo: V = 30 kN 

Fator de correção da força de pré-tensionamento: γVII = 1.5 

Força de pré-tensionamento de cálculo no grampo: VdII = 45 kN 

Capacidade da força de puncionamento da malha: DR = 180 kN 

Fator de correção da força de puncionamento: γDR = 1.5 

 

𝑉𝑑𝐼𝐼 =  𝑉. 𝛾𝑉𝐼𝐼 = 30 . 1,5 = 45 𝑘𝑁 

 

𝐷𝑅
𝛾𝐷𝑅

= 
180

1,5
= 120 𝑘𝑁 > 45 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela quanto ao cisalhamento na borda da placa de ancoragem. 

 

𝑃𝑑  ≤  
𝑃𝑅

𝛾𝑃𝑅
                                                                                                                  (4.5) 

Força de cisalhamento atuante na tela Pd =  0 kN 

Capacidade da força cisalhante do grampo:  PR  = 90 kN 
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Fator de correção: γPR = 1.5 

 

 
𝑃𝑅
𝛾𝑃𝑅

=
90

1,5
= 60 𝑘𝑁 > 𝟎 𝒌𝑵 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela devida a força de tração paralela ao talude. 

 

𝑍𝑑  ≤  
𝑍𝑅

𝛾𝑍𝑅
                                                                                                                                (4.6) 

 

Força de cisalhamento atuante na tela Zd =  15 kN 

Capacidade da força cisalhante do grampo:  ZR  = 30 kN 

Fator de correção: γZR = 1.5 

 

 
𝑍𝑅
𝛾𝑍𝑅

=
30

1,5
= 20 𝑘𝑁 > 15 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação para combinação de forças. 

 

{[
𝑉𝑑𝐼𝐼

(
𝑇𝑅
𝛾𝑉𝑅

)
]

2

+ [
𝑆𝑑

(
𝑆𝑅
𝛾𝑆𝑅

)
]

2

}

0.5

≤ 1.0                                                                               (4.7) 

 

𝑉𝑑𝐼𝐼 = 45,0 kN 

𝑇𝑅 = 362,0 kN 

𝛾𝑉𝑅 = 1,5 

𝑺𝒅 = 102,0 kN 

𝑆𝑅 = 202,0 𝑘𝑁 

𝛾𝑆𝑅 = 1,5 

 

{
 

 
[
45

(
362
1,5

)
]

2

+ [
𝟏𝟎𝟐

(
202
1,5

)
]

2

}
 

 
0.5

=  0,78 ≤ 1.0 → 𝑂𝐾! 
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 {[
𝑃𝑑

(
𝑇𝑅
𝛾𝑉𝑅

)
]

2

+ [
𝑆𝑑

(
𝑆𝑅
𝛾𝑆𝑅

)
]

2

}

0.5

≤ 1.0                                                                               (4.8) 

 

𝑷𝒅 = 0 kN  

𝑇𝑅 = 362,0 kN 

𝛾𝑉𝑅 = 1,5 

𝑺𝒅 = 102,0 kN 

𝑆𝑅 = 202,0 𝑘𝑁 

𝛾𝑆𝑅 = 1,5 

{
 

 
[

𝟎

(
362
1,5

)
]

2

+ [
𝟏𝟎𝟐

(
202
1,5

)
]

2

}
 

 
0.5

=  0,76 ≤ 1.0 → 𝑂𝐾! 

 

Portanto, conclui-se que a capacidade dos elementos do sistema quanto à instabilidade 

superficial paralela ao talude e locais. entre grampos, atende aos esforços aplicados. 

4.4.3 ANÁLISE DO TRECHO SUPERIOR – GRAMPO TIPO 1 – COM FLUXO D’ÁGUA 

4.4.3.1 Fluxo de Agua Paralelo ao Talude  

As análises anteriores não levaram em consideração as forças devido ao fluxo por percolação 

de agua. Entretanto, especial atenção deverá ser dada a influência do fluxo de água paralelo nas 

análises de equilíbrio. Conforme diagnosticado pelo projeto, a camada instável apresenta 

permeabilidade muito superior ao substrato rochoso possibilitando a elevação do nível freático 

suspenso. 

 

Conforme preconiza a metodologia aplicada, dois tipos de fluxo de água deverão ser levados 

em conta, conforme mostrado na Figura 4.14: 

 

 Fluxo paralelo ao talude em caso de chuva intensa; 

 Fluxo paralelo ao talude devido à água subterrânea. 
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Figura 4.14 - Fluxo paralelo ao talude em caso de chuva intensa (à esquerda) e fluxo devido à 

água subterrânea no talude (à direita), Cała, Flum, Roduner, Rüegger e Wartmann (2012, p. 

85) 

 

Assim, acrescenta-se mais uma componente de força paralela ao talude, devido ao fluxo de água 

Fs, representada pela seguinte equação:  

 

Fs = γw. i. a. b. t =  γw. sen(α). a. b. t                                                                                 (4.9) 

 

Essa força está diretamente relacionada com o gradiente hidráulico (i), que representa a perda 

de carga hidráulica por unidade de comprimento, medida na direção do fluxo de água. O 

gradiente hidráulico poderá ser substituído pelo seno do ângulo de inclinação do talude como 

mostra a Figura 4.15.  
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Figura 4.15 - Gradiente hidráulico de um talude, Cabezas (2013, p. 104) 

 

Sendo que:  

 

i =  
∆h

L
= 

h1 − h2

L
= 

h1

L
= sen(α)                                                                                       (4.10) 

4.4.3.2 Instabilidade Paralela à Superficie do Talude 

Para se determinar a força de cisalhamento no grampo, a componente de força provocada pelo 

fluxo de água paralelo ao talude é acrescentada na equação 2.38, resultando em: 

 

𝑆(𝑘𝑁) = 𝐺. 𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑉. 𝑐𝑜𝑠(ѱ + 𝛼) + 𝐹𝑠 −
[𝑉.𝑠𝑒𝑛(ѱ+𝛼)+𝐺.𝑐𝑜𝑠𝛼].𝑡𝑔∅+𝑐.𝐴

𝛾𝑚𝑜𝑑
                              (4.11) 
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Tabela 4.9 - Resultados do mecanismo de ruptura para instabilidade paralela ao talude – 

Trecho superior do talude 

 

Observando a tabela 4.9 acima, o valor da força de cisalhamento com o incremento do fluxo de 

água, aumentou em 76% em relação ao mesmo talude, ou seja, com a mesma geometria e os 

mesmos parâmetros geotécnicos. 

4.4.3.2.1 Mecanismo de Ruptura A 

Considerando-se a componente de força devida ao fluxo de água para esse modelo, a superfície 

instável ocorreu a uma profundidade de 0,87m da superfície do talude. A força Pd máxima 

encontrada foi de 13 kN. 

 

𝑃(𝑘𝑁) =
𝐹𝑆.cos(𝛼−𝛽)+𝐺.𝑠𝑒𝑛𝛽−𝑍.𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)−

[𝐺.𝑐𝑜𝑠𝛽−𝑍.𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)+𝐹𝑆.𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)].𝑡𝑔∅+𝑐𝐴𝑐
𝛾𝑚𝑜𝑑

cos(ѱ+𝛽)+𝑠𝑒𝑛(ѱ+𝛽).
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑

                        (4.12) 
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Tabela 4.10 - Resultados do mecanismo de ruptura A – Trecho superior do talude 

 

4.4.3.2.2 Mecanismo de Ruptura B 

A força Pd máxima encontrada através da variação do ângulo beta crítico, representado pela 

inclinação da superfície instável da cunha, é igual a 25 kN. 

 

𝑋(𝑘𝑁) = 𝐹𝑠,𝐼 + 𝐺𝐼 . 𝑠𝑒𝑛𝛼 −
𝐺𝐼.𝑐𝑜𝑠𝛼.𝑡𝑔∅+𝑐.𝐴𝑐,𝐼

𝛾𝑚𝑜𝑑
                                                                      (4.13) 

 

P(kN)=
𝐺𝐼𝐼.𝑠𝑒𝑛𝛽+𝑋.cos(𝛼−𝛽)+𝐹𝑠,𝐼𝐼.cos(𝛼−𝛽)−𝑍.𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)−

[𝐺𝐼𝐼.𝑐𝑜𝑠𝛽−𝑍.𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)+𝑋.𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)+𝐹𝑠,𝐼𝐼𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛽)]𝑡𝑔∅+𝑐.𝐴𝑐,𝐼𝐼
𝛾𝑚𝑜𝑑

cos(ѱ+𝛽)+𝑠𝑒𝑛(ѱ+𝛽).
𝑡𝑔∅

𝛾𝑚𝑜𝑑

           (4.14) 
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Tabela 4.11 - Resultados do mecanismo de ruptura B – Trecho superior do talude 

 

4.4.3.3 Verificação dos Elementos de Contenção 

 Verificação do grampo contra deslizamento superficial paralelo ao talude (equação 4.2): 

 

 
𝑆𝑅
𝛾𝑆𝑅

=
202

1,5
= 135 𝑘𝑁 < 𝟏𝟖𝟎 𝒌𝑵 → 𝑁Ã𝑂 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela de aço contra o puncionamento (equações 4.3 e 4.4): 

 

𝐷𝑅
𝛾𝐷𝑅

= 
180

1,5
= 120 𝑘𝑁 > 45 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela quanto ao cisalhamento na borda da placa de ancoragem (equação 

4.5): 

 

𝑃𝑅
𝛾𝑃𝑅

=
90

1,5
= 60 𝑘𝑁 > 𝟐𝟓 𝒌𝑵 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela devida a força de tração paralela ao talude (equação 4.6): 
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𝑍𝑅
𝛾𝑍𝑅

=
30

1,5
= 20 𝑘𝑁 > 15 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação para combinação de forças (equações 4.7 e 4.8): 

 

{
 

 
[
45

(
362
1,5

)
]

2

+ [
𝟏𝟖𝟎

(
202
1,5

)
]

2

}
 

 
0.5

=  1,35 > 1,0 → 𝑁Ã𝑂 𝑂𝐾! 

 

{
 

 
[
𝟐𝟓

(
362
1,5

)
]

2

+ [
𝟏𝟖𝟎

(
202
1,5

)
]

2

}
 

 
0.5

=  1,34 > 1.0 → 𝑁Ã𝑂 𝑂𝐾! 

 

Portanto, conclui-se que a capacidade dos elementos do sistema quanto à instabilidade 

superficial paralela ao talude não atende aos esforços aplicados quando é introduzida a força 

devida ao fluxo de água paralelo ao talude. 

 

De acordo com FGS Geotecnia (2015) o nível d´água na camada de solo tem grande 

importância no dimensionamento do sistema. Portanto, um sistema de drenagem superficial e 

sub-superficial foi considerado a fim de garantir a segurança da estrutura. 

4.4.4 ANÁLISE DO TRECHO INFERIOR – GRAMPO TIPO 2 – SEM FLUXO D’ÁGUA 

O trecho inferior caracteriza-se por apresentar menor espessura de camada instável. Portanto, a 

separação das análises em dois trechos distintos possibilitou otimizar o sistema estrutural 

garantindo uma economia para o empreendimento. 

 

A partir das mesmas considerações adotadas para as análises do trecho superior serão 

apresentados os resultados referentes ao trecho inferior do talude. 

4.4.4.1 Instabilidade Paralela à Superfície do Talude 

 

Dados de entrada na tabela 4.2. 
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Tabela 4.12 - Resultado da Instabilidade Paralela à Superfície do Talude 

 

Força de cisalhamento obtida: Sd =49 kN 

4.4.4.2 Instabilidades Locais entre Grampos Individuais 

4.4.4.2.1 Mecanismo de Ruptura A 

 

Os dados de entrada são encontrados na tabela 4.2 e a tabela 4.13 apresenta os resultados. 
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Tabela 4.13 - Resultados do mecanismo de ruptura A – Trecho inferior do talude 

 

As forças Pd encontradas para o mecanismo de ruptura A nas condições do trecho inferior da 

seção tambem são nulas. 

 

4.4.4.2.2 Mecanismo de Ruptura B 

 

Os dados de entrada são encontrados na tabela 4.2 e a tabela 4.14 apresenta os resultados. 
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Tabela 4.14 - Resultados do mecanismo de ruptura B – Trecho inferior do talude 

 

As forças Pd encontradas para o mecanismo de ruptura A nas condições do trecho inferior da 

seção tambem são nulas. 

4.4.4.3 Verificação dos Elementos de Contenção 

 Verificação do grampo contra deslizamento superficial paralelo ao talude (equação 4.2): 

 

𝑆𝑅
𝛾𝑆𝑅

= 135 𝑘𝑁 > 𝟒𝟗 𝒌𝑵 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela de aço contra ao puncionamento (equações 4.3 e 4.4): 

 

𝐷𝑅
𝛾𝐷𝑅

=  120 𝑘𝑁 > 45 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela quanto ao cisalhamento na borda da placa de ancoragem (equação 

4.5): 
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𝑃𝑅
𝛾𝑃𝑅

= 60 𝑘𝑁 > 𝟎 𝒌𝑵 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela devida a força de tração paralela ao talude (equação 4.6): 

 

 
𝑍𝑅
𝛾𝑍𝑅

= 20 𝑘𝑁 > 15 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação para combinação de forças (equações 4.7 e 4.8): 

{
 

 
[
45

(
362
1,5

)
]

2

+ [
𝟒𝟗

(
202
1,5

)
]

2

}
 

 
0.5

=  0,41 ≤ 1.0 → 𝑂𝐾! 

 

{
 

 
[

𝟎

(
362
1,5

)
]

2

+ [
𝟒𝟗

(
202
1,5

)
]

2

}
 

 
0.5

=  0,36 ≤ 1.0 → 𝑂𝐾! 

 

Portanto, conclui-se que a capacidade dos elementos do sistema quanto a instabilidade 

superficial paralelo ao talude atende aos esforços aplicados. 

4.4.5 ANÁLISE DO TRECHO INFERIOR – GRAMPO TIPO 2 – COM FLUXO D’ÁGUA 

4.4.5.1 Instabilidade Paralela à Superfície do Talude 

A tabela 4.15 apresenta o resultado da força de cisalhamento no grampo com a componente da 

força do fluxo de água paralela ao talude. 
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Tabela 4.15 - Resultado do mecanismo de ruptura para instabilidades paralela ao talude – 

Trecho inferior do talude 

 

 

 

Para o trecho inferior da seção do talude, a força de cisalhamento no grampo passou de 49 kN  

(tabela 4.12) para 95 kN com o incremento do fluxo de água, apresentando um aumento de 

94%. 

 

4.4.5.1.1 Mecanismo de Ruptura A 

 

A força Pd máxima encontrada foi de 38 kN considerando o fluxo de água para o modelo A.  
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Tabela 4.16 - Resultados do mecanismo de ruptura A – Trecho inferior do talude 

 

4.4.5.1.2 Mecanismo de Ruptura B 

 

A força Pd máxima é igual a 54 kN, sendo que o ângulo beta crítico representado pela inclinação 

da superfície instável da cunha para obtenção da maior força foi de 26°. 
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Tabela 4.17 - Resultados do mecanismo de ruptura B – Trecho inferior do talude 

 

4.4.5.2 Verificação dos Elementos de Contenção 

 Verificação do grampo contra deslizamento superficial paralelo ao talude (equação 4.2): 

 

 
𝑆𝑅
𝛾𝑆𝑅

= 135 𝑘𝑁 > 𝟗𝟓 𝒌𝑵 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela de aço contra ao puncionamento (equações 4.3 e 4.4): 

 

𝐷𝑅
𝛾𝐷𝑅

=  120 𝑘𝑁 > 45 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela quanto ao cisalhamento na borda da placa de ancoragem (equação 

4.5): 

 

 
𝑃𝑅
𝛾𝑃𝑅

= 60 𝑘𝑁 > 𝟓𝟒 𝒌𝑵 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação da tela devida a força de tração paralela ao talude (equação 4.6): 
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𝑍𝑅
𝛾𝑍𝑅

= 20 𝑘𝑁 > 15 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾! 

 

 Verificação para combinação de forças (equações 4.7 e 4.8): 

 

{
 

 
[
45

(
362
1,5

)
]

2

+ [
𝟗𝟓

(
202
1,5

)
]

2

}
 

 
0.5

=  0,73 < 1,0 → 𝑂𝐾! 

 

{
 

 
[
𝟓𝟒

(
362
1,5

)
]

2

+ [
𝟗𝟓

(
202
1,5

)
]

2

}
 

 
0.5

=  0,74 < 1,0 → 𝑂𝐾! 

 

Portanto, a capacidade dos elementos do sistema do trecho inferior atende aos esforços 

aplicados quando introduzida a força do fluxo de água paralelo ao talude. 

4.4.6 SÍNTESE DAS ANÁLISES 

A tabela 4.18 apresenta a síntese dos resultados dos esforços encontrados nas análises para o 

trecho superior (G1) e inferior (G2) do talude.   

Tabela 4.18 - Resultados dos esforços 

 

A tabela 4.19 mostra a verificação dos elementos estruturais do sistema de contenção. 
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Tabela 4.19 - Verificação das combinações de forças 

 

 

Observou-se um aumento do esforço Sd, quando se considerou a presença de água, levando o 

não atendimento quanto a verificação dos elementos estruturais no caso do trecho superior do 

talude (G1). 

 

Por fim, o incremento do fluxo de água, provocado por condições pluviométricas, acarreta um 

agravamento significativo em termos de estabilidade da estrutura de contenção. Portanto, 

medidas importantes deverão ser tomadas em relação à implantação de um sistema de drenagem 

do talude. 

4.5 ANÁLISE DE ESTABILIDADE POR EQUILÍBRIO LIMITE  

4.5.1 ANÁLISE DO PROJETO ORIGINAL 

4.5.1.1 Estabilidade do talude natural 

Depois de realizada uma análise detalhada do comportamento estrutural do sistema nas camadas 

superficiais, a seguir será feita uma abordagem em termos de análise de estabilidade de talude. 

O perfil geológico-geotécnico analisado foi o mesmo apresentado no item anterior, ou seja, 

localizado na parte intermediária da encosta, caracterizado por uma camada superficial do 

material coluvionar, depositado sobre um substrato rochoso composto basicamente por itabirito 

friável. 

 

Conforme informado no item 4.4.1 a coesão (c=1 kPa) e o ângulo de atrito (ϕ = 38°) foram 

obtidos com base nos ensaios de cisalhamento realizados nas fases 1 e 2 do projeto e 



122 

 

 

 

comparados com análises realizadas em diversos estudos ao longo do tempo, desde a grande 

ruptura ocorrida em 1992. 

 

A tabela 4.20 mostra as propriedades dos materiais utilizadas nas análises. 

 

Tabela 4.20 - Propriedades dos materiais 

Propriedade dos materiais Solo depositado 
Substrato 

rochoso 
Unidade 

Peso específico 30 30  (KN/m3) 

Coesão 1 50  (KPa) 

Ângulo de atrito 38 38  (°) 

Poropresão 0,2 0   

 

Foi utilizado o software de análise de estabilidade Slide, da Rocscience, para realização da 

análise de estabilidade por equilíbrio limite no talude, conforme seção localizada na segunda 

fase do projeto, considerando quatro situações possíveis, estabilidade local da parte superior e 

inferior do talude, análise de estabilidade global e análise da estabilidade na superfície de 

interface do material depositado e o substrato rochoso. O método de Bishop Simplificado foi o 

utilizado nas análises e o modelo de ruptura em superfície circular foi adotado para todas as 

situações exceto no caso onde a análise foi considerada na superfície da interface. 

 

Observou-se que a avaliação das instabilidades local inferior e global apresentam fatores de 

segurança próximos do limite aceitável (FS=1,30). Entretanto, quando se analisa a instabilidade 

local superior e da superfície de contato entre o material depositado e o substrato rochoso, os 

fatores de segurança reduzem significativamente, mostrando condições críticas de segurança, 

quais sejam: FS=0,90 para Estabilidade Local Superior e FS=0,62 para superfície de contato.  

 

As figuras a seguir apresentam as rupturas obtidas e seus fatores de segurança. 

https://www.rocscience.com/
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Figura 4.16 - Estabilidade Local Superior – FS = 0,899 

 

 

Figura 4.17 - Estabilidade Local Inferior – FS = 1,208 

 

 

Figura 4.18 - Estabilidade Global – FS = 1,263 
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Figura 4.19 - Estabilidade Interface Solo/Rocha – FS = 0,622 

 

Conforme apresentado por FGS Geotecnia (2015) o fator de segurança mínimo adotado para as 

análises de equilíbrio limite foi de FS = 1,30, baseado na norma NBR 11.682 e considerando o 

baixo nível de risco contra perda de vidas humanas e médio nível de risco contra danos materiais 

e ambientais, compatíveis com as características do empreendimento estudado. 

 

Na sequência dos estudos foram realizadas as análises de estabilidades, após a aplicação dos 

sistemas de contenção em solo grampeado, como elemento de reforço. Os dados de entrada para 

modelagem do sistema de estabilização foram idênticos aos utilizados nas análises realizadas 

anteriormente, referentes à utilização da tela de alta resistência tipo TECCO, que, por sua vez, 

está de acordo com o projeto da obra. 

 

Importante destacar a inclusão de sistema de drenagem superficial e sub-superficial, a fim de 

garantir a segurança do sistema adotado, levando a projetista adotar no cálculo um nível d’água 

de 20% da espessura da camada de material depositado. 

 

 

 



125 

 

 

 

4.5.1.2 Estabilidade do talude reforçado 

 

 

Figura 4.20 - Seção do talude - F2_A5_S02 

 

Dados dos grampos utilizados no projeto para modelagem da estabilidade: 

 

Trecho superior 

 

 Diâmetro: 32 mm; 

 Capacidade máx. de tração na barra: 206 kN; 

 Capacidade máx. de puncionamento na face em tela: 90 kN; 

 Capacidade máx. de puncionamento na face em concreto projetado: 23 kN; 

 Capacidade máx. de puncionamento na face: 0 kN; 

 Espaçamento horizontal: 2,5m; 

 Espaçamento vertical: 2,5m; 

 Comprimento: 7m. 

 

Trecho inferior 

 

 Diâmetro: 32 mm; 

 Capacidade máxima de tração na barra: 206 kN 
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 Capacidade máx. de puncionamento na face em tela: 90 kN; 

 Capacidade máx. de puncionamento na face em concreto projetado: 23 kN; 

 Capacidade máx. de puncionamento na face: 0 kN; 

 Espaçamento horizontal: 2,75m; 

 Espaçamento vertical: 3,25m; 

 Comprimento: 5m. 

 

Foram analisadas três considerações de faceamento do talude: face em tela de alta resistência 

(90 kN); face em concreto projetado (23 kN) e sem proteção da face (0 kN).  

 

Para o esforço de puncionamento da face em tela, foi considerada a capacidade máxima 

suportada pela tela de aço de alta resistência, 90 kN. 

 

Para o esforço de puncionamento da face do concreto projetado utilizou-se o critério da ABNT 

(NBR 6118:2014), conforme segue: 

 

𝜏𝑆𝑑 =
𝐹𝑆𝑑

𝑢𝑑
 ≤  𝜏𝑅𝑑                                                                                                                  (4.8) 

 

Onde, d é a espessura útil da face em concreto ao longo do contorno crítico C’, externo ao 

contorno da área de aplicação de carga e deste distante 2d no plano da laje, u é o perímetro de 

contorno crítico C’, u.d a área da seção crítica, 𝐹𝑆𝑑 a força ou reação concentrada de cálculo, 

𝜏𝑆𝑑 a tensão atuante de cálculo e 𝜏𝑅𝑑 a tensão resistente de cálculo. 

 

 

Figura 4.21 - Perímetro crítico em pilares internos, ABNT NBR 6118 (2003, p. 145) 
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O perímetro crítico adotado foi circular, considerando-se uma aproximação da placa de 

ancoragem em formato de losango, circunscrita dentro do diâmetro do pilar de seção circular. 

 

A tensão de resistência de cálculo à punção para concreto simples com cargas majoradas (γc = 

1,68) não poderão exceder os valores da tensão resistente de cálculo e deve ser obtida da 

seguinte forma: 

 

𝜏𝑅𝑑 = 0,30𝑓𝑐𝑡𝑑 ≤ 1,0 𝑀𝑃𝑎                                                                                                  (4.9) 

 

𝑓𝑐𝑡𝑑 =
𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑐
                                                                                                                      (4.10) 

 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓 = 0,30𝑓𝑐𝑘
2/3
. 0,70                                                                                                    (4.11) 

 

Tabela 4.21 - Força Máxima de Punção no Concreto 

 

Portanto, a capacidade máxima adotada para a força de punção de uma face em concreto de 

espessura de 10 cm  foi de 23 kN. 

 

Posteriormente aos estudos para obtenção dos parâmetros e características das estruturas de 

ancoragem para estabilização do talude, novas análises de estabilidade foram realizadas para as 

três condições de faceamento do maciço e determinados seus respectivos fatores de segurança 

conforme se observa nas figuras a seguir. 
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Figura 4.22 - Estabilidade Local Superior: FS = 1,647 para face em tela, FS = 1,584 para face 

sem proteção e FS = 1,599 para face em concreto projetado 

 

 

Figura 4.23 - Estabilidade Local Inferior: FS = 1,824 para face em tela, FS = 1,821 para face 

sem proteção e FS = 1,822 para face em concreto projetado 

 

 

Figura 4.24 - Estabilidade Global: FS = 1,443 para face em tela, FS = 1,443 para face sem 

proteção e FS = 1,443 para face em concreto projetado 
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Figura 4.25 - Estabilidade Interface Solo/Rocha: FS = 1,494 para face em tela, FS = 1,424 

para face sem proteção e FS = 1,449 para face em concreto projetado 

4.5.1.3 Resumo das análises 

A tabela 4.22 apresenta o resumo dos fatores de segurança para o talude natural e as três 

condições de faceamento do maciço consideradas para as estabilidades local e global. 

 

Tabela 4.22 - Resumo dos resultados de fatores de segurança 

 

Observa-se uma melhora significativa dos fatores de segurança quando se compara o talude 

natural com o talude com o sistema de contenção. 

 

Uma pequena melhora do fator de segurança é notada quando se compara, na sequência, a face 

do talude sem proteção (0 kN), proteção em concreto projetado (23 kN) e proteção em tela de 

alta resistência (90 kN). 
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4.5.1.4 Análise do comportamento dos grampos 

Com o objetivo de compreender melhor o comportamento ao longo de cada grampo da seção 

do talude, são apresentadas tabelas identificando os comprimentos dos grampos ancorados nas 

zonas resistente e ativa e os esforços mobilizados para sua face correspondente. 

 

Foi considerada a superfície de ruptura na interface do material depositado e o substrato rochoso 

e admitido os dados obtidos nos ensaios de arrancamento, Qs = 108 kN/m para rocha e Qs = 70 

kN/m para o material depositado. 

 

As tabelas 4.23 e 4.24 apresentam as informações do comprimento da zona ativa (LA), 

comprimento da zona resistente do grampo (LR), a força de arrancamento do bulbo de 

ancoragem (F1), força máxima de escoamento do aço (F2) e a força máxima de resistência da 

face do talude (F3). Assim, o menor valor destes esforços indicará a possibilidade da ruptura da 

estrutura.  

 

Por exemplo, a barra de número 7 da tabela 4.23 poderá romper na face do talude sem proteção 

(Fmin=177,8 kN), na barra de aço no talude revestido por concreto projetado (Fmin=200,0 kN) e 

no talude revestido com a tela de aço (Fmin=200,0 kN). 

 

Tabela 4.23 - Esforços ao longo grampo de comprimento de 7 metros 
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Tabela 4.24 - Esforços ao longo grampo de comprimento de 5 metros 

 

 

 

Figura 4.26 - Gráfico dos valores de esforços x comprimento do grampo 

 

Lazarte e al. (2003) propuseram uma forma de distribuição dos esforços axiais ao longo do 

grampo, conforme a Figura 4.27, na qual a força de tração aumenta com o parâmetro QS, 

equivalente à resistência ao arrancamento por unidade de comprimento, atinge o valor máximo 

Tmax, e diminui para uma taxa QS até o valor To, equivalente à força de tração na cabeça do 

grampo. 

 

O valor de Tmax é definido pelo menor valor referente à resistência ao arrancamento solo-grampo 

na zona resistente do maciço F1, resistência do grampo F2 e resistência à ruptura na face F3. A 
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ruptura na face, F3, é igual à soma da força na cabeça do grampo T0 e a  resistência ao 

arrancamento solo-grampo na região ativa do maciço.  

 

 

Figura 4.27 - Distribuição simplificada dos esforços axiais nos grampos, Lazarte et al. (2003) 

 

Portanto, os valores em destaque de amarelo nas tabelas 4.23, 4.24 são aqueles para os quais as 

forças mobilizadas no grampo possuem possível influência na ruptura da face do talude.  

 

Para P=0 kN, a influência do paramento se dá apenas para La menor que 2,86m, ou seja, os 

grampos 4 à 7 e 18 do talude superior e os grampos 1 à 14 do talude inferior poderão sofrer 

interferência para o caso da face sem proteção.  

 

Para P=23 kN, a influência do paramento se dá apenas para La menor que 2,53m.  

Os grampos 4 à 6 do talude superior e os grampos 1 à 14 do talude inferior poderão sofrer 

interferência para o caso da face em concreto projetado. 

 

Para P=90 kN, a influência do paramento se dá apenas para La menor que 1,57m. 

Os grampos 4 e 5 do talude superior e os grampos 5 e 7 à 14 do talude inferior poderão sofrer 

interferência para o caso da face em tela de aço. 

 

Lembrando que, para o valor da força resistente à punção do concreto projetado, o mesmo foi 

considerado como concreto simples (sem armadura) e espessura de 10 cm. 

 

Este cálculo foi realizado pela equação: 
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𝐿𝐴 =
(𝑇𝑎ç𝑜−𝑃)

𝑄𝑠 𝑚⁄
= 

200−𝑃

70
                                                                                                        (4.12) 

 

Tabela 4.25 - Força a punção do concreto x comprimento da barra 

P (KN) La (m) 

0 2,86 

23 2,53 

90 1,57 

 

A Figura 4.26 demostra que o aumento a capacidade de resistência a punção da face diminui a 

influência da susceptibilidade de ruptura a zona ativa da contenção do talude.  

 

A linha azul do gráfico, que representa o esforço resistente a punção da face igual a zero, indica 

a possibilidade de ocorrer o rompimento da zona ativa até uma distância de 2,86 m da face.  

 

Observando a linha cinza, esforço resistente de 23 kN (concreto projetado), poderia ocorrer a 

ruptura à 2,53 m de distância da face. Por fim, a linha vermelha, esforço resistente de punção 

na face igual a 90 kN, a possiblidade de ocorrência de ruptura na zona ativa diminui para uma 

distância de 1,57 m  da face do talude. 

 

Portanto, conclui-se que o incremento do parâmetro P diminui a influência da zona ativa do 

grampo e consequentemente da ruptura na face do talude.  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A partir dos resultados obtidos no dimensionamento do sistema, segundo a metodologia e 

análises de estabilidade por equilíbrio limite do talude pesquisado no estudo de caso, pôde-se 

chegar as seguintes conclusões: 

 

 A influência do bloco susceptível de ruptura está limitada pelos cones de pressão dos 

grampos adjacentes e ela deixa de existir quando a espessura da camada instável atinge 

a proximidade do cruzamento dos cones de pressão, fazendo com que, em determinada 

profundidade, a largura reduzida ared  se anule. 

 O valor da força de cisalhamento no grampo aumentou em 76% quando se acrescentou 

a força devido ao fluxo de água paralelo ao talude, mantendo-se a mesma geometria e 

os mesmos parâmetros geotécnico. 

 O incremento do fluxo de água, seja provocado por condições pluviométricas ou por 

saturação proveniente de água subterrânea no talude, acarreta um agravamento 

significativo em termos de estabilidade da estrutura de contenção.  

 A força de cisalhamento Sd aplicada no grampo está diretamente relacionada com a 

espessura da camada instável e os espaçamentos entre grampos. Quanto maior o espaço 

de influência do grampo, maior o peso do bloco, o que contribui para o aumento da 

componente de força na direção paralela ao talude; 

 O aumento da inclinação do talude eleva a força de cisalhamento Sd, em função do 

aumento da componente peso do bloco na direção paralela ao talude; 

 A força Pd aplicada na tela na direção do grampo e a superfície de ruptura crítica 

referente às instabilidades locais entre grampos não dependem da espessura da camada 

instável; 

 A análise de estabilidade por equilíbrio limite realizada, pelo do Slide/RocScience, no 

talude natural, apresentou valores inferiores ao limite aceitável em relação aos fatores 

de segurança (FS=1,30). 

 Observou-se uma melhora significativa dos fatores de segurança quando se incrementa 

no talude o sistema de contenção e solo grampeado, conforme modelo proposto pela 

projetista. 

 Após realizada uma análise de comparação em relação ao faceamento do talude, 

observou-se uma pequena melhora do fator de segurança quando se compara, em 
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sequência, a face do talude sem proteção (0 kN), proteção em concreto projetado (23 

kN) e proteção em tela de alta resistência (90 kN).  

 Para P=0 kN (sem proteção na face), P=23 kN (face em concreto projetado) e P=90 kN 

(face em tela) a influência do paramento se dá apenas para comprimento de grampo 

menor que 2,86m, 2,53m e 1,57m respectivamente. Portanto, o incremento do 

paramento P diminui a influência da zona ativa do grampo e consequentemente da 

ruptura na face do talude. 

 

Como recomendações para pesquisas futuras seguem as seguintes sugestões: 

 

 Tendo em vista a comparação da resistência à ruptura dos fios individuais das malhas 

convencionais e de alta resistência, 500 N/mm2 e 1770 N/mm2, respectivamente, ou 

seja, cerca de 3,5 vezes maior em relação à tela convencional, sugere-se execução de 

ensaios para obtenção dos parâmetros de rigidez das telas para elaboração de análises 

numéricas de estabilidade do talude; 

 Através de análises de tensão e deformação, fazer uma comparação do comportamento 

em termos de deformações nas faces do talude, com tela de alta resistência e concreto 

projetado; 

 Executar ensaios de campo com a finalidade de medir a pressão aplicada 

perpendicularmente à tela sobre a face do talude, após a realização do pré-

tensionamento dos grampos e incluir esta componente de força favorável no 

dimensionamento do sistema. Acredita-se que, se o valor desta componente for 

significativo, poder-se-ia otimizar o sistema, tornando-o mais econômico. 
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