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RESUMO 

 

A técnica de reforço de solos in situ, conhecida como solo grampeado (ou solo 

pregado), tem sido empregada no mundo inteiro desde a década 70 do século passado, 

baseado em experiências prévias de execução de túneis pela técnica NATM. A 

estabilização é obtida por meio da inserção de grampos (ou barras de aço), envolvidos 

por calda de cimento, no interior de um maciço de solo e, posteriormente, a aplicação, 

na superfície externa do maciço, de um paramento que pode ter natureza rígida ou 

flexível. Com base nos carregamentos e combinações de cargas externas atuantes, são 

comumente aplicados os princípios de equilíbrio limite para se aferir a estabilidade 

global da estrutura. Entretanto, neste tipo de estrutura, o alívio progressivo das tensões 

no solo, em função das sucessivas fases de escavação e/ou da configuração de ruptura 

interna do maciço, geram deslocamentos significativos do maciço reforçado. Neste 

contexto, as análises destas estruturas considerando abordagens em termos de tensões 

versus deformações tornam-se muito mais realistas que as análises convencionais. 

Estabelecer correlações entre estudos de análises convencionais da estabilidade e de 

análises numéricas do comportamento tensão - deformação de estruturas em solo 

grampeado consistiu no objetivo primário desta dissertação, que foram aplicadas, em 

diferentes séries paramétricas, para duas estruturas específicas: um problema-tipo, 

simulado na forma de um talude de corte de 6,0 m de altura e uma obra real, executada 

através de uma escavação com 6,5 m de profundidade e submetida a uma sobrecarga de 

100 kPa. Os estudos realizados nas simulações numéricas, utilizando o software 

comercial GeoStudio versão 2012, permitiram aferir as influências de diferentes 

parâmetros de influência e demonstraram que estruturas em solos grampeados 

demandam análises tensões - deformações para uma efetiva avaliação do seu 

comportamento geotécnico global, além das análises convencionalmente adotadas por 

equilíbrio limite nos projetos correntes. 

 

Palavras-chave: solo grampeado; modelagem numérica computacional; equilíbrio 

limite; tensão x deformação.  
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ABSTRACT 

 

The soil reinforcement technique in situ, known as soil nailing, has been used 

worldwide since 70’s of last century, based on previous experience of tunneling by 

NATM technique. Stabilization is obtained by the insertion of nails (or steel bars), 

enclosed by grout within a mass of soil and subsequently applying on the outer surface 

of the mass, of the facing which can have behavior rigid or flexible. Based on loads and 

external loads acting combinations are commonly applied the principles of limit 

equilibrium  to assess the overall stability of the structure. However, in this structure, 

the progressive relief of stresses in the soil, according to the successive stages of 

excavation and/or the internal configuration of massive disruption, generate significant 

movements of the reinforced mass. In this context, the analysis of these structures 

considering approaches in terms of stress vs deformation become much more realistic 

than conventional analysis. Establish correlations between studies of conventional 

analyzes of stability and numerical voltage behavior analysis - structural deformation in 

soil nailing consisted of the primary objective of this master’s dissertation, which have 

been applied in different parametric series, for two specific structures: a problem-type, 

simulated in the form of a cut slope of 6,0 m in height and an actual work performed by 

an excavation depth of 6,5 m and subjected to an overload of 100 kPa. Studies on 

numerical simulations using the commercial GeoStudio software version 2012, allowed 

assessing the influences of different parameters of influence and showed that structures 

in soils nails require analysis stresses - deformations for effective evaluation of its 

global geotechnical behavior, in addition to analyzes conventionally adopted by limit 

equilibrium on current projects. 

 

Keywords: soil nailing; computer numerical modeling; limit equilibrium; stress vs 

deformation. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

1.1 − CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

A utilização de técnicas de reforço de solos, visando a estabilização de escavações e 

taludes, encontra-se em expansão e desenvolvimento em todo o mundo. Neste contexto 

de desenvolvimento, surgiu a técnica de reforço de solos in situ, conhecida como solo 

grampeado (ou solo pregado), que vem sendo empregada o mundo inteiro desde a 

década 70, baseado em experiências prévias de execução de túneis pela técnica NATM. 

No Brasil, o histórico da técnica é ainda pouco conhecido, mas provavelmente a 

referência pioneira esteja associada à estabilização de taludes da Barragem de Xavantes, 

executado em 1966, utilizando um sistema conjugado de telas metálicas e concreto 

projetado (um sistema pré-solo grampeado). Similarmente à experiência internacional, 

as obras pioneiras no Brasil foram projetadas com base nos princípios da técnica 

NATM, em túneis de sistemas de abastecimento de água e na forma de reticulados de 

microestacas aplicados em túneis e taludes. 

Esta solução técnica de estabilização de maciços de solo possui um largo espectro de 

aplicações no âmbito da engenharia geotécnica. A técnica de solo grampeado pode ser 

aplicada basicamente em taludes naturais, taludes artificiais (de corte ou aterro), em 

escavações (permanentes ou temporárias) ou mesmo em obras de reparo ou de 

manutenção de estruturas mais convencionais de contenção. A utilização dos reforços, 

comumente inseridos em direção perpendicular à superfície de ruptura prevista, garante 

a estabilidade e o controle dos deslocamentos globais da massa de solo in situ. 

A estabilização do talude é feita mediante a inserção de grampos (ou barras de aço), 

envolvidos por calda de cimento, no interior do maciço de solo e, posteriormente, a 

aplicação, na superfície externa do talude, de um paramento que pode ter natureza rígida 

ou flexível, tal como concreto projetado sobre tela metálica, uma parede de concreto 

armado ou outra estrutura variante qualquer.  
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A concepção de uma estrutura de contenção em solo grampeado implica a escolha do 

comprimento, tipo e espaçamento dos grampos, o projeto do faceamento (paramento da 

face), o projeto dos dispositivos de drenagem e considerações relativas à inserção e 

compatibilização da estrutura ao meio físico local. Com base nos carregamentos e 

combinações de cargas externas atuantes, são comumente aplicados os princípios de 

equilíbrio limite para se aferir a estabilidade global da estrutura. 

Entretanto, neste tipo de estrutura, o alívio progressivo das tensões no solo, em função 

das sucessivas fases de escavação e/ou da configuração de ruptura interna do maciço, 

geram deslocamentos significativos do maciço reforçado. Neste contexto, as análises 

destas estruturas considerando abordagens em termos de tensões versus deformações 

tornam-se muito mais realistas e, portanto, muito mais interessantes de aplicação em 

projetos reais. Complementarmente, é necessária uma criteriosa avaliação prévia das 

resistências dos grampos, das técnicas de instalação, da geometria e durabilidade do 

grampo e da sua resistência ao arrancamento.  

1.2 – OBJETIVOS DO TRABALHO 

No intuito de se estabelecer correlações entre análises convencionais e utilizando leis 

constitutivas do tipo tensão-deformação, o presente trabalho buscou aplicar modelagens 

bidimensionais do problema (condições de deformação plana) mediante um software 

único, de uso generalizado e comercialmente disponível, visando estabelecer uma 

metodologia de estudo de caráter essencialmente passível de aplicação prática imediata 

e em grande escala.  

O Programa GeoStudio (Geo-Slope International, 2012) atende estes pré-requisitos e 

permite o acoplamento entre os módulos Slope/W e Sigma/W e tal possibilidade 

viabiliza o estudo de estabilidade de uma estrutura em solo grampeado, utilizando-se 

conjugadamente métodos por equilíbrio limite e por tensão - deformação, 

caracterizando-se, assim, o comportamento geotécnico da estrutura em termos de sua 

estabilidade global (valores de FS) e em termos da magnitude dos deslocamentos 

mobilizados (tanto horizontais como verticais). Neste contexto, constituiu a ferramenta 

computacional utilizada na presente pesquisa. 
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Estabelecer correlações entre estudos de análises convencionais da estabilidade e de 

análises tensão - deformação de estruturas em solo grampeado consistiu no objetivo 

primário desta dissertação. Para fins de implementação destes propósitos, duas 

estruturas foram consideradas nas análises: um problema-tipo, simulado na forma de um 

talude de corte de 6,0 m de altura executado em um solo constituído por um solo 

homogêneo, em seis níveis sucessivos de escavação iguais a 1,0 m e uma estrutura de 

contenção real, executada através de uma escavação com 6,5 m de profundidade, 

submetida a uma sobrecarga de 100 kPa. Correlações entre diferentes parâmetros de 

projeto entre ambas as estruturas permitiram avaliar contribuições e influências distintas 

sobre o comportamento geotécnico dos maciços reforçados. 

1.3 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação é composta por seis capítulos, que sistematizam a abordagem dos 

estudos propostos em termos de revisão bibliográfica e da aplicação de simulações 

numéricas, por meio dos módulos Slope/W e Sigma/W do Programa GeoStudio, para 

estudos do comportamento tensão-deformação e da estabilidade interna de estruturas em 

solo grampeado, representadas por um problema-tipo e um estudo de caso real. 

O Capítulo 1 consiste nesta Introdução, onde se faz uma exposição sucinta da proposta 

da pesquisa, dos objetivos previstos e da estruturação geral do trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica geral do tema ‘estruturas em solo 

grampeado’, em que são abordados os princípios gerais da técnica, origens e aplicação 

do solo grampeado e o histórico da técnica no Brasil, etapas da metodologia construtiva, 

elementos principais de uma estrutura em solo grampeado, critérios básicos de projeto, 

comparações com outras técnicas de contenção e vantagens e limitações da técnica de 

solo grampeado.  

O Capítulo 3 apresenta as premissas de concepção e projeto de estruturas de contenção 

em solo grampeado, em termos de pré-dimensionamento, análises de estabilidade e 

análises do comportamento tensão – deformação. 

O Capítulo 4 apresenta os principais estudos de modelagem numérica do 

comportamento tensão-deformação e da estabilidade interna de um problema-tipo, 
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simulado na forma de um talude de corte de 6,0 m de altura executado em um solo 

homogêneo, constituído por uma argila silto-arenosa, em seis níveis sucessivos de 

escavação iguais a 1,0 m. As análises compreenderam séries de estudos relativos às 

influências da inclinação dos grampos, das condições de rigidez do paramento e da ação 

de sobrecargas.  

O Capítulo 5 apresenta os principais estudos de modelagem numérica do 

comportamento tensão-deformação e da estabilidade interna de uma estrutura real de 

solo grampeado, executada como estrutura de contenção de uma escavação com 6,5 m 

de profundidade, submetida a uma sobrecarga de 100 kPa. Após as análises do 

comportamento da estrutura executada, foram feitos também estudos de simulação 

numérica relativos à implantação de diferentes condições de paramento e à variação dos 

comprimentos dos grampos. 

O Capítulo 6, finalmente, sistematiza as principais conclusões do trabalho, em termos 

do comportamento tensão-deformação e da estabilidade interna do problema-tipo e da 

estrutura de contenção realizada, e apresenta alguns potenciais temas para pesquisas 

adicionais. 
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CAPÍTULO 2 
 

SOLOS GRAMPEADOS 

2.1 – PRINCÍPIOS GERAIS 

O solo grampeado (Figura 2.1) constitui uma técnica de estabilização de taludes por 

meio da inserção de reforços do solo in situ, que resulta em uma estrutura que tende a 

promover uma redistribuição completa dos esforços atuantes sobre o maciço em solo, 

com ganhos apreciáveis em termos do seu comportamento geotécnico global. 

 

Figura 2.1 - Obra de contenção em solo grampeado (Silva, 2010). 

A estabilização do talude é feita mediante a inserção de grampos (ou barras de aço), 

envolvidos por calda de cimento, no interior do maciço de solo e, posteriormente, a 

aplicação, na superfície externa do talude, de um paramento que pode ter natureza rígida 

ou flexível, tal como concreto projetado sobre tela metálica, uma parede de concreto 

armado ou outra estrutura variante qualquer. A redistribuição de tensões internas é 

resultado da magnitude da interação dos esforços mobilizados nas interfaces solos – 

reforços. De uma maneira geral, a massa de solo grampeado pode ser dividida em duas 

zonas distintas (Figura 2.2):  
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 a zona ativa, compreendida entre a face do talude e a superfície potencial de 

ruptura (essa região é potencialmente instável e tem sua estabilidade garantida 

pela presença de grampos); 

 a zona passiva (ou resistente), na qual os grampos são fixados. Os esforços nos 

grampos só serão mobilizados caso ocorram deslocamentos da zona ativa em 

relação à zona passiva. 

 

Figura 2.2 - Mobilização das zonas ativa e passiva num maciço de solo grampeado 

(Feijó, 2007, modificado). 

A superfície potencial de ruptura é representada pela curva que une os pontos onde são 

mobilizados os esforços máximos de tração em cada grampo (caracterizados por uma 

distribuição não uniforme destes esforços ao longo do grampo). O atrito mobilizado ao 

longo dos grampos apresenta sentidos contrários ao longo das zonas ativa e passiva.  

Na região passiva ou resistente, o sentido das forças é direcionado para dentro do 

maciço de solo, enquanto que, na região ativa, o sentido das forças é direcionado para 

fora do maciço, ou seja, tendendo a arrancar o grampo. Neste contexto, a estabilidade 

do conjunto é assegurada pelo comprimento de ancoragem dos grampos, ou seja, a 

extensão dos mesmos no domínio da zona resistente. 
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Com efeito, deslocamentos mobilizados na zona ativa do maciço tendem a induzir 

deslocamentos axiais e laterais dos reforços em relação ao solo adjacente. Devido a 

estes deslocamentos, forças de reação são geradas nos grampos, tendendo a inibir 

potenciais movimentações da zona ativa e a mobilização de zonas de plastificação no 

maciço. As forças máximas de tração mobilizadas nos reforços ou as tensões cisalhantes 

máximas mobilizadas nas interfaces solo/grampo definirão o arranjo do conjunto, massa 

de solo reforçado (bloco reforçado) que representa o conjunto solo-grampos e trabalha 

como uma estrutura similar à do muro de gravidade (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3 - Similaridades das estruturas: solo grampeado x muro de gravidade (Ribeiro, 

2011). 

2.2 – HISTÓRICO E APLICAÇÕES DA TÉCNICA EM SOLO GRAMPEADO 

As técnicas de reforço de solo in situ surgiram de maneira inicialmente restrita à 

Engenharia de Minas, devido à necessidade de rápida estabilização e emboque de túneis 

executados para a exploração de minérios na Europa, principalmente, na França, na 

Alemanha e na Áustria.  

Historicamente, a estruturação básica da metodologia de contenção em solo grampeado 

está associada aos trabalhos de execução de suportes de galerias e túneis em rochas pela 

técnica NATM (New Austrian Tunnelling Method), desenvolvida por Rabcewicz a partir 

de 1945, pioneiramente para minas de carvão. Com a utilização desta nova técnica de 

execução de túneis, reduziam-se significativamente as possibilidades de desplacamento 

de blocos e da propagação de descontinuidades pré-existentes no maciço rochoso, o 

qual passou a se comportar como um bloco monolítico. 
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A técnica NATM consiste na aplicação de um suporte flexível para permitir que o 

terreno se deforme livremente, mobilizando uma região plastificada no entorno da 

escavação, que deve, então, ser reforçada com chumbadores. A estabilização da 

cavidade aberta, que está submetida ao efeito do peso próprio do solo e às tensões 

confinantes, é obtida mediante a inserção de grampos (chumbadores) radiais na zona 

plástica com controle de deformações da cavidade e posterior aplicação de concreto 

projetado.  

O concreto projetado é aplicado sobre telas metálicas ou apresenta em sua constituição 

fibras de aço, formando um revestimento flexível (em geral, com espessura entre 10 e 

30 cm). Isso faz com que o revestimento esteja sujeito a uma carga reduzida, devido ao 

fato das deformações já terem ocorrido em grande parte, resultando numa considerável 

diminuição de espessura do revestimento. Em síntese, o princípio de funcionamento do 

NATM é baseado numa metodologia de estabilização que ocorre pelo alívio controlado 

de tensões. Este alívio é alcançado a partir da possibilidade de deslocamentos 

controlados da massa de solo/rocha e a consequente mobilização da resistência interna 

do material, formando uma zona plastificada e reforçada pela interação solo (ou rocha) 

x grampos (Ortigão et al., 1994; Feijó, 2007). A Figura 2.4 apresenta uma correlação 

entre o comportamento de um túnel pela técnica NATM e pelo método tradicional, que 

utiliza revestimentos rígidos. 

 

Figura 2.4 - Estabilização pela técnica NATM e convencional (Rabcewicz, 1964; 

adaptado por Feijó, 2007). 
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O NATM apresentou uma significativa evolução na Europa nas décadas de 50 e 60 do 

século passado, época em que a sua aplicação foi extrapolada para rochas brandas e, 

posteriormente, para solos com menor capacidade de suporte, dando origem, então, ao 

chamado ‘solo grampeado’ (soil nailing). 

Pode-se também atribuir o desenvolvimento do solo grampeado às técnicas de solos 

reforçados, que incorporam muitos princípios comuns. O arquiteto-engenheiro francês 

Henry Vidal desenvolveu e patenteou, no início da década de 60 do século passado, o 

processo de solo reforçado denominado ‘Terra Armada’. A técnica combina fitas 

metálicas, nervuradas ou não, introduzidas no solo e conectadas a painéis de concreto, 

que são os constituintes do paramento ou face do muro.  O atrito lateral dos reforços 

metálicos implantados dentro do solo compactado permite a formação de arrimos 

verticais de grande altura. Em 1970, introduziu-se na Itália a chamada ‘pali radice’, 

processo de estabilização de encostas em solo baseados na cravação de chumbadores 

integrais longos e não protendidos em maciços de solos, executados com várias 

inclinações e fixados a vigas externas de concreto armado (Abramento et al. 1998).  

Aparentemente, o primeiro muro de solo grampeado foi executado nas proximidades da 

cidade de Versailles na França, para a estabilização de um talude ferroviário com 70° de 

inclinação (Figura 2.5), executado no início da década de 70 do século passado e 

baseado em experiências prévias de execução de túneis pela técnica NATM. 

 

Figura 2.5 - Primeiro projeto de solo grampeado executado na França (França, 2007). 
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Durante os anos seguintes, várias estruturas de contenção em solo grampeado foram 

implantadas em diferentes países, cujas experiências pioneiras foram consolidadas num 

simpósio internacional, realizado na França em 1979. Entretanto, somente em 1991, 

também na França, foram estabelecidas as primeiras especificações técnicas para 

projeto e construção de estruturas de contenção em solo grampeado (Clouterre, 1991), 

que se tornou um marco de referência ainda hoje na implantação destas soluções 

geotécnicas de estabilização e taludes (Miranda, 2009). 

No Brasil, o histórico da técnica é ainda pouco conhecido, com poucas referências na 

literatura técnica, embora se saiba que muitas obras permanentes desta natureza já 

foram executadas no país há décadas. Provavelmente, a primeira referência histórica 

está associada à estabilização de taludes da Barragem de Xavantes, executado em 1966, 

utilizando um sistema conjugado de telas metálicas e concreto projetado (um sistema 

pré-solo grampeado). Similarmente à experiência internacional, as obras pioneiras no 

Brasil foram projetadas com base nos princípios da técnica NATM, em túneis de 

sistemas de abastecimento de água para a cidade de na forma de reticulados de 

microestacas aplicados em túneis e taludes da Rodovia dos Imigrantes (Ortigão et al., 

1995; Abramento et al.,1998). Pitta et al., 2003 (apud Miranda, 2009) afirmam que 

foram executados 72.763 m² de obras de solo grampeado no Brasil de 1983 a 2003, 

sendo que cerca de 60% deste total somente no período de 1996 a 2003. 

Este incremento significativo de obras propiciou um rápido avanço do conhecimento 

acumulado, fazendo com que as soluções assumisse maior porte e tivessem uma 

abordagem analítica cada vez mais específica à natureza da técnica. Exemplo típico 

deste ganho científico pode ser ilustrado peloe xemplo de uma obra de estabilização de 

um talude sob a fundação de um viaduto ferroviário, localizado no estado de São Paulo. 

A obra consistiu em estabilizar um talude de 26 m de altura e 75° de inclinação; o solo 

era constituído de filito bastante alterado com descontinuidades que induziam 

desplacamentos generalizados. Os grampos projetados apresentavam 75 mm de 

diâmetro e eram armados com barras de aço de 25 mm e injetados com calda de 

cimento sem pressão. Os espaçamentos adotados foram de 2,0m na direção vertical e de 

2,5 m na direção horizontal, com a cobertura externa na forma de um revestimento de 

concreto projetado com 50 mm de espessura (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Projeto de solo grampeado em talude ferroviário (Ortigão et al., 1994). 

Esta solução técnica de estabilização de maciços de solo possui um largo espectro de 

aplicações no âmbito da engenharia geotécnica. A técnica de solo grampeado pode ser 

aplicada basicamente em taludes naturais, taludes artificiais (de corte ou aterro), em 

escavações (permanentes ou temporárias) ou mesmo em obras de reparo ou de 

manutenção de estruturas mais convencionais de contenção. A utilização dos reforços, 

comumente inseridos em direção perpendicular à superfície de ruptura prevista, garante 

a estabilidade e o controle dos deslocamentos globais da massa de solo in situ, sem a 

necessidade da implantação de obras convencionais de contenção. 

No caso de taludes, tanto naturais como taludes de corte, os reforços são solicitados, 

basicamente por tensões cisalhantes e momentos fletores. Em escavações, sejam 

permanentes ou temporárias, a mobilização dos reforços ocorre tipicamente por esforços 

de tração, com eventuais contribuições cisalhantes. Outras potenciais aplicações da 

técnica incluem projetos de recuperação de estruturas de contenção tais como cortinas 

de terra armada (substituição das tiras ou conexões danificadas por efeitos de 

sobrecarga), muros de concreto armado (antes ou logo após as rupturas causadas pela 

deterioração do muro ou de movimentos a montante) e cortinas atirantadas (após o 

colapso de ancoragens protendidas, por carregamento excessivo ou pela própria 

corrosão dos tirantes).  
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2.3 – METODOLOGIA CONSTRUTIVA 

A metodologia básica de execução de uma estrutura em solo grampeado envolve 

basicamente quatro fases distintas: Fase 1 - Escavação da plataforma; Fase 2 - Execução 

e implantação dos grampos; Fase 3 - Instalação dos drenos; Fase 4 – Execução do 

faceamento (instalação da tela metálica e lançamento de concreto projetado), como 

descrito a seguir. 

2.3.1 - FASE 1: Escavação da plataforma  

O processo de escavação (corte) do terreno (Figura 2.7) é realizado geralmente a partir 

do topo do maciço do solo, em fases sucessivas entre 1 e 2 m, até se atingir a cota final 

de escavação. A altura máxima de escavação depende das características geotécnicas do 

terreno que devem garantir a manutenção da estabilidade do mesmo por um curto 

período de tempo (entre 24 a 48 horas), influenciadas decisivamente pela presença ou 

não de água no maciço (Savaris, 2010).  

Recomenda-se que a primeira fase da escavação seja realizada com altura inferior à 

dimensionada, de maneira que seja possível uma estabilização a curto prazo, se 

necessário. Quanto à largura da escavação, esta deve ser suficiente para permitir o livre 

acesso e manejo do equipamento de perfuração.  

 

Figura 2.7 - Escavação do solo (Lima, 2007). 
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Em termos práticos, é comum a recomendação de um valor mínimo de coesão igual a 

10 kPa para a garantia da escavação (que pode ser resultado de tensões capilares). De 

uma maneira geral, a grande maioria dos solos argilosos e arenosos apresenta esta 

coesão mínima. Portanto, pode-se concluir que a técnica de solo grampeado exclui 

somente areias secas e sem qualquer cimentação entre grãos ou solos argilosos muito 

moles. Pode-se empregar também a técnica em maciços com presença de nível d’água, 

ou expostos à água, desde que procedimentos especiais sejam adotados para se evitar o 

contato direto entre o grampo e a água.  

Outro procedimento prático relevante consiste em se proceder a uma inclinação da face 

do talude (Lima, 2007), pois esta configuração geométrica implica em uma redução 

considerável da armadura a ser utilizada nos reforços. Recomenda-se uma inclinação de 

5° a 10° do paramento, em relação à vertical, para obter-se um ganho na estabilidade 

geral do conjunto na fase construtiva.  

Outro procedimento que pode ser realizado para reduzir os deslocamentos do talude em 

solo grampeado, durante as etapas construtivas, consiste na implantação de um processo 

de escavação sob a forma de bancadas ou nichos (Figura 2.8), mantendo-se entre elas 

bermas de estabilização do maciço. 

 

Figura 2.8 - Processo de escavação em bancadas (Lazarte et al., 2003). 
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2.3.2 - FASE 2: Execução e implantação dos grampos 

Os grampos ou reforços consistem em barras de aço que devem ser instalados no 

maciço logo após a sua escavação. O procedimento de instalação dos grampos deve ser 

concluído rapidamente para evitar a redução da coesão do solo em curto prazo e evitar 

possíveis rupturas localizadas, provocadas pela percolação de água no solo.  

As barras são de aço CA-50 com diâmetros que variam comumente desde 16 mm a 32 

mm. Os grampos são instalados na direção horizontal ou com inclinações variando entre 

5° e 30° em relação à horizontal. As formas de instalação dos grampos mais comuns são 

a cravação e a perfuração do maciço (Figura 2.9a), etapas seguidas pela aplicação da 

calda de cimento sob pressão (Figura 2.9b).  

No caso do reforço cravado, os grampos são cravados no solo através de um martelo 

pneumático e, posteriormente, é injetada a calda de cimento. No segundo caso, 

inicialmente é feito o furo no solo, a barra de aço é colocada no furo e, logo após, é feita 

a injeção da calda de cimento. 

 

(a)                                                                 (b) 

Figura 2.9 - (a) implantação dos grampos (Engenharia Civil, 2014); (b) injeção de calda 

de cimento (Franco, 2010). 

A metodologia construtiva mais comum consiste na perfuração de um bulbo de 100 mm 

de diâmetro, com profundidade variável e de acordo com as especificações de projeto e, 

posteriormente, a inserção de barras de aço CA-50, como citado anteriormente e, em 

seguida, a injeção de calda de cimento.  
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2.3.3 - FASE 3: Instalação dos drenos 

A infiltração de água no interior do maciço reforçado pode gerar elevadas cargas 

hidrostáticas atrás do paramento da face e, consequentemente, provocar uma ruptura 

global do maciço. Além disso, pode contribuir para a redução dos parâmetros de 

resistência do solo e para o processo de corrosão das barras de aço, principalmente 

quando a água apresenta substâncias agressivas em sua composição. Para se evitar ou 

minimizar os efeitos da infiltração de águas superficiais no interior do maciço de solo, é 

extremamente importante a adoção de dispositivos de drenagem adequadamente 

dimensionados.  

Em obras de solo grampeado, utilizam-se comumente os seguintes tipos de drenagem: 

(i) Drenagem horizontal/sub-horizontal profunda (Figura 2.10): composta por tubos de 

PVC perfurados e envolvidos por manta geotêxtil. Os drenos profundos visam captar a 

água no interior do maciço e reduzir a saturação, principalmente em relação à ascensão 

do nível freático do terreno, garantindo melhores condições de estabilidade das faces do 

talude. 

 

Figura 2.10 - Drenos horizontais profundos (Clouterre, 1991). 

(ii) Drenos rasos ou de subsuperfície (Figura 2.11): são utilizados essencialmente para 

evitar o acúmulo de água imediatamente atrás do paramento; estes drenos rasos são 

representados pelos barbacãs, drenos de paramento ou canaletas (de crista e de pé), que 

direcionam a água superficial para dissipadores de energia e minimizam os efeitos 

deletérios de potenciais mecanismos erosivos. 
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Figura 2.11 - Sistema de drenos rasos (Clouterre, 1991). 

A drenagem do paramento também pode ser feita por meio de drenos lineares contínuos 

constituídos por uma calha envolta com material filtrante (geotêxtil ou geodreno). Este 

tipo de dreno se estende na vertical do paramento, desde a crista até uma canaleta no pé 

do talude. É válido ressaltar que as obras de drenagem devem ser concluídas antes da 

fase de revestimento do paramento. 

2.3.4 - FASE 4: Execução do faceamento  

O faceamento representa a proteção da face do talude quanto a eventuais processos 

erosivos e/ou instabilizações localizadas nas frentes da escavação. O paramento de 

proteção mais usual é o de concreto projetado com malha de tela soldada, porém, pode-

se utilizar estruturas pré-moldadas de concreto e, até mesmo revestimento vegetal.  

No procedimento convencional, uma tela metálica é fixada à face do talude (Figura 2.12 

a), com posterior aplicação do concreto projetado (Figura 2.12b). A ação mecânica do 

faceamento nos solos grampeados é promover o confinamento lateral do solo próximo à 

face escavada, assegurando o equilíbrio da pressão do solo e das tensões nas cabeças 

dos grampos em relação ao faceamento. Para os critérios de dimensionamento do 

concreto projetado, deve ser levado em consideração o efeito da punção devido ao 

contato entre a cabeça do grampo e o paramento de concreto projetado.  
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(a)                                                          (b) 

Figura 2.12 - (a) instalação da tela metálica (B & Y Drilling Inc.); (b) aplicação do 

concreto projetado (Savaris, 2010). 

2.4 – COMPONENTES BÁSICOS DO SISTEMA ESTRUTURAL 

2.4.1 – Elementos de Reforço  

De uma maneira prática, podemos caracterizar os reforços ou grampos em dois tipos 

principais: grampos cravados e grampos injetados. No caso dos grampos injetados, as 

barras são instaladas no maciço após a abertura de um furo que possui diâmetro variável 

entre 70 a 120 mm em geral. Posteriormente é feita a injeção de calda de cimento (ou 

argamassa) no furo, com um fator água - cimento em torno de 0,5. É importante dizer 

que o elemento de reforço deve estar centrado no furo para que este seja totalmente 

recoberto pela calda; para isso, são utilizados centralizadores (Figura 2.28) ao longo da 

barra, afastados entre si de 2 a 3 m, de maneira a evitar o contato entre o grampo e o 

solo.  

 

Figura 2.13 - Modelo simples de centralizador (FHWA, 2006). 
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Os grampos cravados, por sua vez, são instalados no maciço por meio de cravação e não 

se utilizam procedimentos de injeção com calda de cimento. Em ambos os casos, as 

barras de aço devem receber proteção contra corrosão por meio de tratamento 

anticorrosivo, utilizando-se resinas epóxis ou proteção eletrolítica.  

Quanto ao acabamento dado à cabeça do grampo, são três os procedimentos adotados 

convencionalmente: cabeça do grampo inserida em nicho embutido no maciço (Figura 

2.14a); cabeça do grampo dobrada com fechamento em concreto projetado (Figura 

2.14b); cabeça do grampo dotada de rosca, placa metálica e porca, encerrados em nicho 

(Figura 2.14c). 

 

Figura 2.14 - Modelos de acabamento aplicados à cabeça do grampo (Georio, 1999 

apud Silva, 2009). 

A Tabela 2.1 apresenta as cargas de escoamento dos principais vergalhões da categoria 

CA50, com superfície nervurada e em barras de 12 metros. 

Tabela 2.1 - Cargas de escoamento de vergalhões CA50. 

Aço CA50 
Área 

(cm²) 

σy 

(MPa) 

Carga de 

escoamento (kN) 

Carga de 

trabalho (kN) 

10 mm 0,7854 500 39,27 24,39 

12,5 mm 1,2272 500 61,36 38,11 

16 mm 2,0106 500 100,53 62,44 

20 mm 3,1416 500 157,08 97,56 

22 mm 3,8013 500 190,07 118,05 

25 mm 4,9087 500 245,44 152,45 

32 mm 8,0425 500 402,12 249,77 
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Em escavações ou taludes, os grampos devem ser instalados com pequena inclinação 

com a horizontal, para que apresentem um melhor comportamento quando tracionados, 

sendo que a eficiência máxima dos grampos se dá quando sua inclinação coincidir com 

a direção principal maior de deformação da massa reforçada (Springer, 2006; Silva, 

2010). Estas condições tendem a ocorrer quando o ângulo formado entre o grampo e a 

normal à superfície de ruptura é da ordem de 30º (Jewell, 1980). 

Pereira (2012), por meio de análises de estabilidade de um talude idealizado por 

equilíbrio limite, correlacionou os valores de FS encontrados para diferentes inclinações 

dos elementos de reforço (Figura 2.15). O autor concluiu que a inclinação ótima do 

grampo, para os diversos casos de inclinação dos taludes estudados, variou entre 5° e 

35°, valores que tendem a favorecer os processos de injeção de calda de cimento. 

Quanto mais verticalizado o talude (β mais próximo de 90°), menor deverá ser a 

inclinação do grampo (α mais próximo de 5°), sendo que reforços horizontais tendem a 

propiciar a melhor condição de estabilidade. 

 

Figura 2.15 - Valores de FS x inclinação do grampo – β = 75° (Pereira, 2012). 
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2.4.2 – Concreto Projetado e Telas Metálicas  

O concreto utilizado para o faceamento do muro é composto por uma mistura de 

cimento, areia, brita e água de maneira que possa ser bombeável e projetado sob pressão 

sobre uma tela metálica previamente fixada à face do talude. De acordo com os critérios 

da Federal Highway Administration (FHWA, 2006), o concreto projetado deve prover à 

estrutura grampeada alta resistência e estabilidade, sendo recomendados valores entre 

0,45 e 0,60 para o fator de água-cimento, correspondentes a valores de fck entre 34,5 e 

22,5 MPa, respectivamente, aos 28 dias (Figura 2.16).  

 

Figura 2.16 - Resistência à compressão do concreto projetado – 28 dias (FHWA, 2006). 

Lima (2007) salienta que a face, embora não apresente uma contribuição maior na 

estabilidade global de estruturas grampeadas, exerce papel importante na estabilidade 

local no que diz respeito ao confinamento do solo entre os grampos, à medida que se 

processa a escavação, além de exercer a função de proteger a face do talude contra a 

erosão e possíveis desplacamentos do solo superficial.  

Em condições de equilíbrio, a parede deverá suportar os empuxos de terra atuantes e as 

forças aplicadas (em geral só consideradas as forças de tração na face da escavação). 

Para o correto dimensionamento da face, é necessário conhecer os valores destes dois 

parâmetros. No entanto, é prática comum no meio técnico nacional desconsiderar os 

efeitos do puncionamento e dos momentos fletores induzidos no paramento (que é 

considerado, então, como uma membrana), adotando-se normalmente revestimentos de 

concreto projetado com espessuras entre 75 mm e 150 mm. 
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Normalmente são empregadas telas metálicas eletro-soldadas (Tabela 2.2), com taxas 

variando entre 10 e 60 kg/m³ (kg de aço/m³ de concreto).  

Tabela 2.2 - Especificações de telas eletrosoldadas (Gerdau, 2014). 

Aço CA-60 
Espaçamento entre 

fios (cm) 
Seções (cm²/m) 

Apresenta

ção 
Dimensões Peso 

Série Designação Long.  Transv.  Long.  Transv.  
Rolo/Pain

el 
Larg. Compr. kg/m² kg/peça 

61 Q 61 15 15 3,4 3,4 Painel 2,45 6,00 0,97 14,3 

75 Q 75 15 15 3,8 3,8 Painel 2,45 6,00 1,21 17,8 

92 Q 92 15 15 4,2 4,2 Painel 2,45 6,00 1,48 21,8 

113 Q 113 10 10 3,8 3,8 Painel 2,45 6,00 1,8 26,5 

138 Q 138 10 10 4,2 4,2 Painel 2,45 6,00 2,2 32,3 

159 Q 159 10 10 4,5 4,5 Painel 2,45 6,00 2,52 37,0 

196 Q 196 10 10 5,0 5,0 Painel 2,45 6,00 3,11 45,7 

246 Q 246 10 10 5,6 5,6 Painel 2,45 6,00 3,91 57,5 

283 Q 283 10 10 6,0 6,0 Painel 2,45 6,00 4,48 65,9 

335 Q 335 15 15 8,0 8,0 Painel 2,45 6,00 5,37 78,9 

396 Q 396 10 10 7,1 7,1 Painel 2,45 6,00 6,28 92,3 

503 Q 503 10 10 8,0 8,0 Painel 2,45 6,00 7,97 117,2 

636 Q 636 10 10 9,0 9,0 Painel 2,45 6,00 10,09 148,3 

785 Q 785 10 10 10,0 10,0 Painel 2,45 6,00 12,46 183,2 

2.4.3 – Calda de Cimento 

A calda de cimento que envolve o grampo é injetada no furo por meio de válvulas tipo 

manchete (Figura 2.17) ou mesmo por gravidade, valendo-se da inclinação do furo e por 

intermédio de uma tubulação acessória.  

 

Figura 2.17 - Injeção da calda de cimento (Sayão, 2007 apud Franco, 2010). 
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Zirlis e Pita (2000) recomendam a adoção de caldas de cimento com fator água/cimento 

igual 0,5 em peso, homogeneizada em misturador mecânico de alta rotação. 

2.4.4 – Solo In Situ 

A estrutura em solo grampeado deve ajustar-se às condições pré-existentes do solo 

local. A abrangência e o porte da investigação de campo e laboratório dos materiais in 

situ vão depender da complexidade geológica da área. Para uma avaliação preliminar, 

em obras verticais ou muito íngremes, o perfil transversal de estudo deve ter uma 

extensão em profundidade da ordem de 1,5 a 3 vezes a altura vertical da obra, para 

condições de topo horizontal e inclinado, respectivamente (Clouterre, 1991), que deve 

incluir também a região da base reforçada. A mesma recomendação pode ser 

extrapolada ao caso de encostas naturais reforçadas em solo grampeado. 

Os principais parâmetros geotécnicos dos solos in situ para o projeto de uma estrutura 

em solo grampeado são os parâmetros de resistência, condutividade hidráulica e 

compressibilidade. A presença de água subterrânea é fator de grande relevância, 

particularmente quando incorpora íons livres, pelo que sua consideração constitui 

premissa básica destes projetos (NGS, 2004; Ribeiro, 2011). 

2.5 – CRITÉRIOS BÁSICOS DE PROJETO 

2.5.1 – Resistência ao Arrancamento do Grampo 

Todos os métodos de dimensionamento dividem o solo atrás do paramento de uma 

estrutura em solo grampeado em zonas ativa e passiva, separadas por uma superfície de 

ruptura. As diferenças entre os métodos estão centradas na forma da superfície de 

ruptura e no sistema de forças atuantes sobre os grampos. A estabilidade do conjunto é 

assegurada pelo comprimento de ancoragem dos grampos, ou seja, pela resistência à 

tração mobilizada ao longo da extensão dos grampos no domínio da zona resistente 

(Figura 2.18). Esta resistência depende das condições das interfaces, pressões de 

injeção, número de injeções, comprimento do grampo, técnica construtiva, tipo de solo 

e das condições da piezometria local, sendo de muito difícil previsão. 
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Figura 2.18 - Resistência mobilizada nos grampos (Ortigão, 1997). 

Sendo qs a resistência ao cisalhamento unitária mobilizada ao longo do comprimento do 

grampo ao longo da zona passiva (Lb), resulta uma resistência axial de tração (Ts) dada 

por: 

bss .Lq.D.πT 
                                     (2.1) 

Podemos calcular a tensão normal média atuante no grampo por meio da expressão 

abaixo: 
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Considerando-se um coeficiente empuxo no repouso (K0) de 0,5, temos: 
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De acordo com a equação clássica de Mohr-Coulomb pode-se estimar o fator qs 

utilizando a expressão abaixo em que δ
’ 

representa o ângulo de resistência ao 

cisalhamento efetivo de interface. Devido à elevada rugosidade e descontinuidade da 

interface, Ribeiro (2011) sugere que δ
’ 

seja igual ao ângulo de resistência ao 

cisalhamento efetivo do solo, ϕ
’
. 

'''''' ..75,0.  tgctgcq vmédias 
                                                         (2.4) 
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A determinação criteriosa do parâmetro qs constitui, portanto, o procedimento básico de 

dimensionamento de estruturas em solo grampeado e isso implica a realização de 

ensaios de arrancamento na própria obra (Figura 2.19), por meio de um macaco 

hidráulico, célula de carga e um medidor de deslocamentos. 

 

Figura 2.19 - Arranjo geral de ensaio de arrancamento (Ribeiro, 2011). 

Para a realização do ensaio (Figura 2.20), um macaco hidráulico é instalado no grampo, 

de maneira a aplicar forças de tração no mesmo, sendo medidos os correspondentes 

deslocamentos dos grampos, obtendo-se a curva cargas x deslocamentos e o valor de 

Tmáx atuante no grampo (de diâmetro D). A resistência ao arrancamento qs é obtida por 

meio da seguinte expressão:  

ancorado

máx
s

LD

T
q

..


                                                               (2.5)
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Figura 2.20 - Ensaio de arrancamento em curso (B & Y Drilling Inc). 

Esta sistemática, porém, não constitui procedimento convencional nas obras práticas, 

demandando, assim, a necessidade de adoção de valores de qs previamente à obra, com 

base em correlações e experiência de obras similares (Tabelas 2.3 e 2.4). 

Tabela 2.3 - Valores do parâmetro qs (Elias e Juran, 1991 apud FHWA, 2003). 

Material Método Construtivo Tipo de Solo qs (kPa) 

Solos 

Arenosos 

Rotativa - Grampos 

Injetados 

areia/pedregulho 
100 - 

180 

areia siltosa 
100 - 

150 

silte 60 - 75 

colúvio 75 - 150 

Grampos Cravados 

areia/pedregulho (raso) 
190 - 

240 

areia/pedregulho 

(profundo) 

280 - 

430 

colúvio 
100 - 

180 

Trado 

aterro de areia siltosa 20 - 40 

areia fina siltosa 55 - 90 

areia silto-argilosa 60 - 140 

Jet grouting 
areia 380 

areia/pedregulho 700 

Solos Finos 

Grampos Injetados argila siltosa 35 - 50 

Grampos Cravados silte argiloso 90 - 140 

Trado 

loess 25 - 75 

argila mole 20 - 30 

argila rija 40 - 60 

silte argiloso rijo 40 - 60 

argila arenosa (calcária) 90 - 140 
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Tabela 2.4 - Valores do parâmetro qs (Lazarte et al, 2003, apud Franco, 2010). 

Material Método Construtivo 
Material                                         

Tipo de Solo/Rocha 
qs (kPa) 

Solos 

Coesivos 

Perfuração Rotativa 

areia/pedregulho 100 - 180 

silte arenoso 100 - 150 

silte 60 - 75 

solo residual 40 - 120 

colúvio (+ finos) 75 - 150 

Grampos Cravados 

areia/pedregulho (pequeno 

cobrimento) 
190 - 240 

areia/pedregulho (elevado 

cobrimento) 
280 - 430 

colúvio 100 - 180 

Perfração a Trado 

silte arenoso (aterro) 20 - 40 

silte arenoso 55 - 90 

silte argilo arenoso 60 - 140 

"Jet grouting" 
areia 380 

Solos 

Granulares/

Finos 

areia/pedregulhos 700 

Perfuração Rotativa silte argiloso 35 - 50 

Grampos Cravados areia siltosa 90 - 140 

Perfuração a Trado 

"loess" 25 - 75 

argila mole 20 - 30 

argila rija 40 - 60 

silte argiloso rijo 40 - 60 

areia argilosa (calcárea) 90 - 140 

Proposições diversas têm sido feitas com base em correlações de valores de qs com 

outros parâmetros geotécnicos. A Figura 2.21 apresenta uma proposta de correlação 

entre valores de qs com resultados NSPT, para solos residuais e saprolitos brasileiros 

(Ortigão e Palmeira, 2004). Os autores propõem um valor limite inferior para qs da 

ordem de 50 kPa. Por outro lado, caldas injetadas sob pressão podem aumentar 

substancialmente os valores de qs em relação às caldas injetadas sem pressão. 
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Figura 2.21 - Correlações entre valores de qs e NSPT (Ortigão e Palmeira, 2004). 

Estudos realizados pela Federal Highway Administration (FHWA, 2003) mostram que 

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

da superfície potencial de ruptura (Figura 2.22). Os maiores esforços de tração tendem a 

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

altura do muro. 

 

Figura 2.22 - Superfície crítica de ruptura e de valores máximos dos esforços de tração 

(Byrne et al, 1998, adaptado, apud FHWA, 2003). 
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A estabilidade global do muro em solo grampeado deve ser avaliada em termos de sua 

estabilidade interna e externa (Figura 2.23). Diferentes métodos de abordagem podem 

ser adotados, utilizando processos analíticos simplificados, técnicas de equilíbrio limite 

ou simulações numéricas por meio de modelos computacionais complexos.  

 

Figura 2.23 - Mecanismos básicos de ruptura de solos grampeados (NGS, 2004). 

2.5.2 – Dispositivos de Drenagem 

Nas estruturas em solos grampeados, os dispositivos de drenagem são similares aos 

utilizados em outras obras de contenção, compreendendo drenagem superficial 

(trincheiras e canaletas) drenagem profunda, comumente caracterizada por drenos 

horizontais profundos (DHP) e drenagem de face (drenos sintéticos ou barbacãs). 

Usualmente utilizam-se tubos de PVC com furos de 5 a 20 mm de diâmetro para drenos 

profundos (NGS, 2004). O dreno linear contínuo (filtro geossintético) é um sistema que 

se estende desde a crista do talude à canaleta de pé do mesmo (Figura 2.24).  
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Figura 2.24 - Sistema de drenagem superficial com drenos sintéticos (Irvine 

Geotechnical). 

2.5.3 – Proteção contra Corrosão 

Os grampos são protegidos contra os efeitos de corrosão comumente por revestimento 

da superfície do aço com zinco ou epóxi, aplicação da calda de cimento para encapsular 

o aço ou utilização de tubos impermeáveis para encapsular os grampos (NGS, 2004). 

No Brasil, a NBR 5629 – Execução de tirantes ancorados no terreno – apresenta três 

classes de proteção do aço em função da agressividade do meio que podem ser 

utilizadas como orientação para projetos em solo grampeado. 

2.5.4 – Paramento ou Face 

A inclinação da face e a geometria local apresentam uma forte influência na escolha do 

tipo de paramento. Embora estruturas em solo grampeado não incorporem a resistência 

mobilizada na face da estrutura, a metodologia de dimensionamento deve incorporar a 

natureza do paramento, em função dos diferentes esforços atuantes em cada caso.  

 Estruturas sem Paramento 

A estrutura grampeada sem paramento são utilizadas comumente em taludes com menor 

ângulo de inclinação, mediante o emprego de cobertura vegetal ou mesmo tela de 

arame, para se evitar potenciais efeitos de erosão (Figura 2.25).  
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Figura 2.25 - Estrutura em solo grampeado sem paramento (Solofort, 2014). 

 Paramento Rígido 

A estrutura grampeada com paramento rígido é aplicada no caso de taludes muito 

íngremes, sendo constituída por concreto projetado sobre tela metálica, concreto 

moldado in loco ou placas pré-fabricadas de concreto (Figura 2.26).  

 

Figura 2.26 - Estrutura em solo grampeado com paramento rígido (Solofort, 2014). 

 Paramento Flexível 

A estrutura grampeada com paramento flexível é utilizada para prevenir o 

escorregamento do solo entre os grampos, comumente por meio de uma tela de aço 

associada ao lançamento de uma camada delgada de concreto projetado (Figura 2.27). 
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Figura 2.27 - Estrutura em solo grampeado com paramento flexível. 

2.6 – CORRELAÇÕES COM OUTRAS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

A concepção e as condições de trabalho de estruturas em solos grampeados apresentam 

importantes similaridades e distinções em relação a outras estruturas de contenção de 

mesma natureza, particularmente cortinas atirantadas e estruturas em terra armada. 

Nas obras como cortinas atirantadas, por exemplo, a estabilidade é assegurada pelas 

tensões induzidas na interface solo-paramento, por meio dos efeitos de protensão de 

tirantes (cargas desde 150 kN até 1000 kN, em casos especiais), compostos por um 

trecho livre, a partir da face externa do talude, e um trecho injetado com calda de 

cimento, atrás da superfície potencial de ruptura. No solo grampeado, a face tem 

relevância secundária e a estabilização é garantida pela ação de interligação, propiciada 

pelos grampos, entre a zona potencialmente instável (cunha ativa) e a zona resistente. 

Os reforços não são protendidos, sendo a mobilização do atrito entre solo e a calda 

determinada pela magnitude dos deslocamentos da massa de solo. 

Neste contexto, as distribuições das tensões mobilizadas nas interfaces com o solo são 

bem diferentes nos dois casos (Figura 2.28); enquanto os tirantes caracterizam-se por 

apresentar um comprimento livre, o contato solo-grampo ocorre ao longo de todo o seu 

comprimento. Decorre que, nas cortinas atirantadas, os esforços de tração apresentam-se 

constantes ao longo de todo o seu comprimento livre, ao passo que, nos solos 

grampeados, as forças de tração variam ao longo de todo o comprimento do grampo. 
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Figura 2.28 - Mecanismos de transferência de tensões em estruturas de contenção: (a) 

cortina atirantada; (b) solo grampeado (Feijó, 2007). 
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As contenções em solo grampeado apresentam uma densidade de inclusões superior à 

encontrada nas cortinas atirantadas. Como consequência disso, a ruptura de um grampo 

não é tão severa quanto a ruptura de um tirante (que pode ser crítica para a estabilidade 

global de cortinas muito altas).  

A face de concreto em cortinas atirantadas possui função estrutural e, devido às altas 

cargas aplicadas nos tirantes, deve incorporar também os efeitos de puncionamento no 

dimensionamento, apresentando, desta forma, espessuras da ordem de 0,20 a 0,30 m, 

enquanto que, nos solos grampeados, o paramento apresenta aproximadamente 0,15 m 

de espessura.   

Por outro lado, no projeto de cortinas atirantadas, evita-se adotar faces inclinadas, pois 

estas dificultam o lançamento do concreto. Nos solos grampeados, a face é executada, 

em geral, em concreto projetado, que pode ser aplicado com qualquer inclinação e, 

assim, a técnica pode ser genericamente aplicada em taludes pré-existentes, evitando-se 

gastos extras com escavações. Os tirantes tendem a ser longos (comprimentos entre 15 e 

45 m) e, portanto, necessitam de equipamentos maiores para a sua instalação. O 

comprimento dos grampos situa-se entre 60% e 120% da altura total de escavação 

(França, 2007).  

A principal diferença entre o solo grampeado e as estruturas tipo terra armada está na 

metodologia construtiva, uma vez que a terra armada é executada em aterro (da base 

para o topo) com camadas compactadas alternadamente com a inclusão dos reforços 

(fitas de aço), enquanto que o solo grampeado é executado em corte (do topo para a 

base), com os grampos sendo instalados à medida que as etapas de escavação são 

concluídas (Figura 2.29).  
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Figura 2.29 - Comparação entre os processos construtivos das técnicas de solo 

grampeado e de terra armada (Silva, 2009). 

O processo construtivo influencia sobremaneira a distribuição dos esforços no maciço 

durante a execução. Em virtude da compressão das camadas inferiores pelo peso próprio 

dos solos sobrejacentes, os deslocamentos horizontais, no sistema terra armada, 

aumentam progressivamente com as sucessivas fases da construção do aterro e são 

máximos no pé do maciço reforçado (Figura 2.30a).  

Em uma estrutura de solo grampeado, as sucessivas fases de escavação fazem com que 

o maciço de solo seja submetido simultaneamente à descompressão lateral e a recalques 

verticais. Como resultado, ao final da construção, os deslocamentos verticais e 

horizontais observados serão máximos no trecho superior do maciço reforçado (Figura 

2.30b).    
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Figura 2.30 - Deslocamentos horizontais máximos: a) terra armada e b) solo grampeado 

(Silva, 2009). 

A técnica de solo grampeado explora as condições naturais dos solos adjacentes 

enquanto que a terra armada, executada em aterro, emprega solos pré-selecionados e 

com maior controle de disposição devido ao processo de compactação. Nos solos 

grampeados, devido ao uso de argamassa de cimento, o contato solo-reforço possui uma 

parcela física e outra química (atrito e adesão, respectivamente). Na terra armada, 

quando se emprega solo granular (conforme recomendação predominante pela técnica), 

a interação entre o solo e a inclusão se dá basicamente devido ao atrito entre o solo e as 

inclusões (França, 2007).  

Outra fonte de distinção entre as duas técnicas em relação aos mecanismos dos esforços 

mobilizados é que, em estruturas de solos grampeados, os reforços são capazes de 

resistir a esforços de tração e aos momentos fletores, devido à sua maior rigidez, além 

de esforços cisalhantes, em outras condições (embora comumente as obras em solo 

grampeado não incorporem esforços cisalhantes e momentos fletores mobilizados nos 

grampos). As inclusões em terra armada resistem apenas a esforços de tração.  
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2.7 – PRINCIPAIS VANTAGENS E LIMITAÇÕES DA TÉCNICA  

Dentre as vantagens de utilização da técnica de contenção em solo grampeado em 

relação a outras técnicas similares, as principais são as seguintes: 

 Economia: no solo grampeado o elemento estrutural utilizado é representado 

pelo próprio maciço aliado aos grampos, que possuem um custo relativamente 

baixo. A proteção do talude, que não possui função estrutural, pode ser em 

concreto projetado com pequena espessura ou sob a forma de revestimentos pré-

fabricados e proteção superficial com vegetação que têm custos mais baixos em 

relação às soluções convencionais. Estes fatores somados à velocidade de 

execução, o uso de poucos equipamentos e a não necessidade de fundação à 

estrutura conferem a técnica uma maior vantagem econômica; 

 Velocidade de execução: o grampeamento do solo apresenta rápida execução, 

principalmente quando com uso de concreto projetado que permite obras mais 

rápidas e com menor utilização de mão-de-obra, uma vez que o revestimento de 

face não possui função estrutural; 

 Equipamentos: a utilização de equipamentos de pequeno porte (leves e 

menores), que geram poucos ruídos durante a execução e que podem ser 

utilizados em locais de difícil acesso confere um fator positivo à utilização da 

técnica em centros urbanos onde os acessos são limitados e vibrações e ruídos 

devem ser controlados; 

 Menor impacto ambiental: o próprio procedimento executivo da contenção em 

solo grampeado gera pouca produção de resíduos de construção devido a 

quantidade reduzida de materiais utilizados; 

 Adaptação do projeto inicial: em obras de execução de estruturas grampeadas, 

há a possibilidade de revisão contínua do projeto durante a obra. Com o aporte 

de novos dados de campo e laboratório, podem ser alterados parâmetros como 

espaçamento e comprimento dos grampos e profundidade de escavação; 
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 Flexibilidade: a adaptação da estrutura a diferentes geometrias reduz o volume 

de solo escavado. Por ser mais flexível, estas estruturas adaptam-se melhor aos 

recalques diferenciais e às deformações, aumentando a estabilidade da obra e, 

consequentemente, a sua segurança. 

Dentre as limitações potenciais da técnica, podem ser citadas as seguintes: 

 Efeitos de corrosão: em obras que utilizam grampeamento do solo, deve-se 

considerar uma vida útil para a estrutura em função da agressividade do meio; 

 Influência da presença de água: escavações abaixo do nível d’água podem 

dificultar a execução do revestimento da face e ainda causar instabilidades 

localizadas. Portanto, recomenda-se escavações em solos acima do nível d’água 

ou mediante o seu prévio rebaixamento; 

 Magnitude das deformações: a utilização do solo grampeado não é apropriada 

para aplicação em obras onde um rigoroso controle de deformações torna-se 

necessário. O sistema envolve a mobilização de deformações para a sua atuação; 

a protensão de chumbadores pode resolver estes problemas, com consequente 

elevação do custo da obra (Ribeiro, 2011); por outro lado, a influência da 

inclinação do talude é significativa na magnitude dos deslocamentos horizontais. 

A execução de escavações com taludes ligeiramente inclinados tende a reduzir 

significativamente a magnitude dos deslocamentos no topo da estrutura; 

 Influência do tipo dos solos: a técnica tende a se tornar inviável em presença de 

areias puras e secas, solos com alto teor de finos, argilas moles e solos 

susceptíveis a processos de congelamento. Estes solos podem não oferecer 

condições de estabilidade suficiente após uma fase de escavação, para instalação 

dos grampos.  
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CAPÍTULO 3 
 

CONCEPÇÃO GERAL DE PROJETOS EM SOLOS GRAMPEADOS 

3.1 – CONCEPÇÃO GERAL 

De uma maneira geral, um projeto de uma estrutura de contenção em solo grampeado, 

visando a estabilização de um talude escavado, pode ser subdividido nas seguintes 

etapas (NGS, 2004): 

(i) Escolha do comprimento, tipo e espaçamento dos grampos, os quais são comumente 

definidos baseados na análise de estabilidade externa e interna (estado limite último de 

projeto); 

(ii) Comparação entre os deslocamentos admissíveis e os deslocamentos previstos 

(estado limite de serviço de projeto); 

(iii) Projeto do faceamento (paramento da face); 

(iv) Projeto dos dispositivos de drenagem; 

(v) Considerações dos requisitos de durabilidade para os grampos e paramento; 

(vi)  Considerações relativas à compatibilização e inserção da estrutura ao meio físico 

local. 

A concepção do projeto deve ser baseada na obtenção de informações sobre o solo 

(parâmetros geotécnicos), posição do lençol freático, cargas atuantes, geometria da face 

e sistema solo/grampo. A extensão das investigações geotécnicas deve abranger ensaios 

em campo e/ou em laboratório e a definição do perfil geológico/geotécnico do terreno 

local. Um dos fatores mais relevantes a um bom projeto está relacionado à adequada 

caracterização dos sistemas de águas subterrâneas e superficiais da área e no entorno do 

talude local.  

Diferentes tipos de carregamentos e combinações de cargas devem ser avaliados no 

projeto das estruturas grampeadas, incluindo as cargas permanentes, variáveis e 

acidentais porventura atuantes. A combinação mais crítica destes esforços vai nortear a 

premissa adotada em projeto. 
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Complementarmente, é necessária uma criteriosa avaliação prévia das resistências dos 

grampos, das técnicas de instalação, da geometria e durabilidade do grampo e 

da sua resistência ao arrancamento. Para obras de solo grampeado em áreas urbanas, é 

importante ainda obter informações sobre as fundações de obras vizinhas e se existem 

ou não instalações subterrâneas que possam interferir no grampeamento do solo. 

3.2 – ANÁLISES PARA PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O colapso de uma estrutura grampeada pode correr por problemas decorrentes da 

estabilidade do talude, de resistência ao arrancamento do grampo, por deficiência da 

capacidade de carga do solo de fundação ou a falhas do grampo devido aos esforços de 

cisalhamento, tração e flexão. A obra final em solo grampeado funciona como um muro 

de gravidade e deve ser analisada pelos mesmos mecanismos de estabilidade avaliados 

para um muro de arrimo como: capacidade de carga do solo de fundação, tombamento, 

deslizamento e estabilidade global.  

A concepção de uma estrutura em solo grampeado envolve a escolha do comprimento 

(L), ângulo de instalação (α), espaçamentos (Sv e Sh) e resistência dos grampos, de tal 

modo que fique garantida a estabilidade interna e externa da obra que está sendo 

executada. Estes parâmetros dependem de uma série de fatores – em particular da altura 

da parede (H), do ângulo de inclinação do talude (β), do tipo de grampo utilizado 

(cravado ou injetado), da natureza da superfície dos grampos (medida pela magnitude 

do atrito lateral unitário solo/grampo, qs) e das potenciais restrições impostas pelo meio-

ambiente local. 

Os critérios de projeto são baseados na estimativa e na densiadade (grampo/m²) dos 

grampos (NGS, 2004). Bruce et al. (1986, apud NGS, 2004) apresentaram algumas 

correlações empíricas que permitem estabelecer os seguintes parâmetros adimensionais 

de projeto (Tabela 3.1): 

 

 razão entre o comprimento e a altura do talude: L/H; 

 avaliação da área lateral onde o atrito pode ser mobilizado: C.L/Sh.Sv ; 

 resistência do grampo relativa à área do trecho reforçado: Ag / Sh.Sv. 

sendo: 

L − comprimento do grampo; 
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H − altura reforçada efetiva; 

C − circunferência característica do furo no qual será inserido o grampo e a calda de 

cimento; 

Sv e Sh − espaçamentos vertical e horizontal dos grampos respectivamente; 

Ag − área da seção transversal do grampo cravado ou injetado. 

Tabela 3.1 - Parâmetros de projeto para o pré-dimensionamento (Bruce et al., 1986, 

apud NGS, 2004). 

Parâmetro Grampo Injetado Grampo Cravado 

L/H 0,5 a 0,8 0,5 a 0,6 

C.L/Sv.Sh 0,3 a 0,6 0,6 a 1,1 

Ag /Sv.Sh (0,4 a 0,8) x 10
-3

 (1,3 a 1,9) x 10
-3

 

Na França, os grampos são divididos em dois grupos distintos: grampos com 

espaçamentos pequenos, normalmente grampos cravados; e grampos injetados, com 

maiores espaçamentos. Para o primeiro grupo o comprimento do grampo é em torno de 

0,5 a 0,7 vezes a altura do talude (H) e, para o segundo grupo, esta variação estaria na 

ordem de 0,8 a 1,2 (NGS, 2004). 

A força mobilizada no grampo depende do ângulo de inclinação. Ângulos entre 10 e 20° 

com a horizontal são normalmente usados, pois permitem a injeção por gravidade e, ao 

mesmo tempo, asseguram que a tração seja desenvolvida rapidamente quando a cunha 

ativa iniciar o movimento descendente.  

Ribeiro (2011) enfatiza que os métodos de cálculo para estabilidade bidimensional 

assumem uma largura unitária de solo e, assim, os espaçamentos horizontais entre os 

grampos necessitam ser determinados, sendo s seus valores dependentes do tipo de 

paramento adotado. Maiores distâncias requerem paramentos mais rígidos. Como regra 

geral, a distância máxima sugerida deve ser de 2 m (NGS, 2004). Para distâncias 

maiores, o solo grampeado será analisado como uma estrutura de uma cortina 

atirantada. 

Por meio de retroanálises de obras reais realizadas na França, para muros com alturas 

iguais ou inferiores a 5,0m, com taludes em solos granulares homogêneos e com 

inclinações superiores a 80°, sem presença de nível d’água ou sobrecargas e com 
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paramento vertical, Bruce et al. (1986, apud NGS, 2004) encontraram faixas de valores 

de referência (Tabela 3.2) para o seguinte grupo de parâmetros: índices de comprimento 

(Lmáx/H); índices de contato ou de aderência (ϕfuro. L)/(Sv . Sh); índices de resistência 

((ϕfuro)²/Sv.Sh) e índices de desempenho (δhmáx/H ). 

Tabela 3.2 - Índices de referência para pré-dimensionamento (Bruce et al., 1986). 

Índices de Referência Grampos injetados Grampos Cravados 

Índice de comprimento 0,5 a 0,8 0,5 a 0,6 

Índice de contato 0,3 a 0,6 0,6 a 1,1 

Índice de resistência 0,4 a 0,8 1,3 a 1,9 

Índice de desempenho 0,001 a 0,003 - 

Outro fator bastante importante para fins de pré-dimensionamento de estruturas em 

solos grampeados é a determinação da densidade do grampeamento (d), expressa pela 

seguinte relação: 

hv

sgrampo

.Sγ.S

q.π.
d


               (3.1) 

 

sendo:  

ϕgrampo −  diâmetro do grampo; qs − o atrito unitário; γ − peso específico do solo; Sv e Sh 

− espaçamentos vertical e horizontal dos grampos, respectivamente e H - altura da 

escavação. 

Estes parâmetros foram lançados em ábacos, para diferentes valores da relação L/H que 

define a geometria geral da estrutura (Clouterre, 1991), permitindo-se, assim, 

estabelecer o pré-dimensionamento de estruturas de contenção em solo grampeado por 

meio do seguinte roteiro de cálculo (a Figura 3.1 ilustra a natureza destes ábacos para 

uma relação L/H = 0,6): 
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Figura 3.1 - Ábaco de estabilidade para L/H = 0,6 (Clouterre, 1991). 

 (i) Em função da relação L/H da estrutura, adota-se  ábaco correspondente à condição 

de campo, com base na avaliação do chamado número de estabilidade (N) dado por:  

γH

c
N                     (3.2) 

(ii) Determina-se o ponto M por meio das coordenadas tan ϕ e N; 

(iii) A partir do ábaco selecionado, obtém-se a curva correspondente à densidade de 

grampeamento (d). A interseção da curva do parâmetro d com o segmento de reta OM 

define o ponto A; 

(iv) O fator de segurança correspondente à estabilidade interna da contenção é expresso 

pela relação entre os segmentos de reta OM e AO, ou seja: 

 

OM

OA
FS                     (3.3) 
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3.3 – ANÁLISES PARA A ESTABILIDADE INTERNA E EXTERNA 

3.3.1 – Análises da Estabilidade Interna 

Um pequeno movimento da cunha ativa é suficiente para mobilizar esforços de tração, 

cisalhamento e flexão nos grampos de forma a atuar como mecanismos de restrição a 

novos movimentos do talude. A Figura 3.2 apresenta um modelo esquemático da 

mobilização destes esforços nos grampos. 

 

Figura 3.2 - Princípios de comportamento do solo grampeado: a) definição de zona ativa 

e resistente; b) mobilização do grampo na zona potencial de ruptura (NGS, 2004, 

adaptado). 

Em função da complexidade da interação solo-grampo, os métodos de cálculo 

disponíveis tendem a assumir hipóteses mais ou menos simplificadoras. Métodos mais 

generalistas (cinemático, multicritério ou de Cardiff, por exemplo) tendem a considerar 

a mobilização de esforços de tração, de flexão e  cisalhantes nos grampos. Métodos 

mais simples levam em consideração apenas os esforços de tração mobilizados nos 

grampos (método alemão ou de Davis, por exemplo). Nestes casos, o mecanismo de 

transferência de tensões adotado admite a mobilização de um atrito lateral unitário qs ao 

longo da interface solo-grampo. 



44 

 

Considerando apenas a mobilização de esforços de tração, a estabilidade interna deve 

ser avaliada em termos da ruptura à tração ou por arrancamento dos grampos (Figura 

3.3).  

 

Figura 3.3 - Mecanismos de ruptura interna por tração e por arrancamento dos reforços. 

Sendo TG a resistência à tração do grampo, a força de tração mobilizada a ser adotada 

em projeto (TS) será dada por: 

Th

G
d

.FSS

T
T 

                    (3.4) 

sendo Sh o espaçamento horizontal entre os grampos e FST o coeficiente de segurança 

adotado contra a ruptura dos grampos.  

Quanto ao mecanismo de arrancamento, sendo qs a resistência ao cisalhamento unitária 

mobilizada ao longo do comprimento do grampo ao longo da zona passiva (Lb), resulta 

uma resistência axial de tração (Tmáx) dada por: 

 

bsssmáx .Lq.D.π.AqT 
              (3.5) 

 

A resistência à tração admissível em projeto, em relação ao mecanismo de arrancamento 

será, portanto, dada por (sendo FSanc o coeficiente de segurança de ancoragem): 

 

anch

max
S

.FSS

T
T 

                    (3.6) 
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A ruptura por arrancamento é mais comum que a ruptura dos gramos por tração, em 

função basicamente de uma má estimativa da resistência ao cisalhamento da interface 

ou por razões construtivas.  O mecanismo se desenvolve basicamente por deficiências 

dos comprimentos de ancoragem dos grampos na zona passiva, sendo comumente 

associado a grandes deformações prévias do maciço reforçado de solo. 

3.3.2 – Análises da Estabilidade Externa 

3.3.2.1 – Metodologia de Morgenstern & Price 

As análises de estabilidade de estruturas em solo grampeado implicam ainda as análises 

do comportamento da massa reforçada (solo mais grampos) em relação aos mecanismos 

clássicos de deslizamento, tombamento, capacidade de carga e ruptura global. No 

deslizamento, considera-se a massa de solo reforçada como um bloco isolado (Figura 

3.4a), passível de deslizamento pela base. Em termos dos mecanismos de ruptura 

global, são consideradas duas hipóteses de projeto: ruptura interna, interceptando parte 

dos grampos (Figura 3.4b) ou externa (Figura 3.4c), como uma envoltória de toda a 

massa reforçada. 

 

 

Figura 3.4 - Mecanismos de ruptura externa da massa reforçada. 

Em termos das análises de estabilidade global do talude reforçado, aplicam-se   

metodologias convencionalmente em uso no âmbito da engenharia geotécnica, baseadas 
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comumente em dois métodos: métodos de equilíbrio limite (LEM) e métodos 

numéricos, comumente por elementos finitos (FEM). A principal diferença entre eles é 

que os métodos de equilíbrio limite são baseados na análise do equilíbrio estático das 

forças e/ou momentos atuantes, enquanto as análises numéricas são baseadas nas 

relações de tensão-deformação dos materiais. Os métodos de equilíbrio limite são de 

uso generalizado na prática da engenharia, pela sua ampla divulgação e familiaridade 

junto aos engenheiros de projeto. 

Os métodos de equilíbrio limite têm como finalidade analisar a estabilidade de uma 

dada massa de solo (reforçado ou não), admitindo um processo incipiente de colapso do 

maciço ao longo de uma superfície pré-estabelecida de ruptura potencial - plana, 

circular, poligonal ou mista. Esta superfície delimita um corpo livre – a massa de solo 

potencialmente instável – sendo determinadas, então, as forças atuantes e as resistentes 

sobre a mesma, correlacionadas em termos do equilíbrio de forças, de momentos ou de 

forças e momentos. A solução destas equações permite quantificar a estabilidade do 

maciço por meio do chamado fator de segurança (FS). A repetição deste processo 

analítico resulta na obtenção do valor mínimo de FS, correspondente à locação da 

superfície de ruptura crítica. 

Em geral, a massa de solo potencialmente instável é subdividida em fatias e as 

condições de equilíbrio são aplicadas a cada uma delas individualmente e em termos do 

equilíbrio global. Estas técnicas são de fácil compilação e implementação em programas 

computacionais e de ampla aplicação, pois permitem analisar geometrias complexas, 

condições de solo variáveis e a influência externa de diversos tipos de cargas. 

Os métodos das fatias admitem que a massa de instabilização se comporta como um 

corpo rígido e que os materiais presentes exibem comportamento rígido-plástico, sendo 

os parâmetros resistentes independentes do comportamento de tensão-deformação 

(Jiménez, 2008). Os métodos impõem condições de equilíbrio rotacional e translacional 

e ignoram a compatibilidade de tensões. Como resultado, o número de equações de 

equilíbrio é menor que o número de incógnitas. Assim, todos os métodos precisam 

admitir certos artifícios, relativos à natureza das forças mobilizadas entre as fatias, para 

garantir a superação da indeterminação estática do problema. 
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O método pioneiro de equilíbrio limite foi o de Fellenius, que desconsidera todas as 

forças entre as fatias e satisfaz apenas o equilíbrio de momentos. Mais tarde, Bishop 

(1955) concebeu um esquema que incluía as forças normais atuantes entre as fatias, 

desconsiderando, entretanto, as componentes cisalhantes. Ao incluir as forças normais, 

a equação do fator de segurança torna-se não-linear, sendo necessário, então, um 

processo iterativo para se determinar o valor de FS. 

Com o advento da modelagem computacional, softwares específicos tornaram possível 

a realização de processos iterativos inerentes aos métodos de equilíbrio limite, o que 

levou a formulações matemáticas mais rigorosas, que incluem as forças inter-fatias 

consideradas e que satisfazem todas as equações de forças e momentos. O método de 

Morgenstern e Price (1965) foi o primeiro método a satisfazer todas as condições de 

equilíbrio para superfícies de ruptura de forma qualquer. A aplicação do método requer 

um elevado número de iterações, o que conduz a uma impraticabilidade de aplicação 

manual sendo, assim, indispensável o recurso a computadores para a sua aplicação. 

O método determina o fator de segurança por meio da soma das forças tangenciais e 

normais atuantes na base da fatia e ao somatório de momentos em torno do centro da 

base de cada fatia, sendo as equações formuladas para fatias de largura infinitesimal. As 

equações de equilíbrio de forças e de momentos são combinadas e uma modificação da 

técnica numérica de Newton-Raphson é utilizada para se obter o fator de segurança, 

sendo atendidos ambos os equilíbrios, tanto em termos de forças como de momentos. A 

solução é baseada na adoção arbitrária da direção da resultante das forças inter-fatias 

(Silva, 2011).  

O método foi desenvolvido tendo por base o talude esquemático apresentado na Figura 

3.5, com base nas condições de equilíbrio da massa de solo delimitada pela superfície 

do terreno - descrita pela equação   = Z( ) - e pela superfície de ruptura curva adotada – 

expressa pela relação   =  ( ). Duas linhas complementares na figura expressam as 

condições iniciais do problema não conhecidas a princípio: lei de variação das tensões 

efetivas – expressa pela relação   =  ′ ( ) e a lei de variação das pressões intersticiais - 

expressa pela relação   = ℎ( ). 
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Figura 3.5 - Configuração básica para aplicação do método de Morgenstern & Price 

(Silva, 2011). 

A Figura 3.6 apresenta o sistema de forças atuantes numa fatia de largura infinitesimal 

da massa em equilíbrio. 

 
Figura 3.6 - Forças atuantes em uma fatia de largura infinitesimal (Silva, 2011). 

Na formulação do método, as forças de interação são determinadas por uma equação do 

tipo: 

  xf.EλX               (3.4) 

em que  ( ) é uma função,   é uma percentagem da função usada e E e X, as forças 

normal e tangencial de interação entre as fatias, respectivamente. Uma vez especificada 
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uma distribuição razoável para as forças de interação, obtém-se as incógnitas   e FS.  A 

função  ( ) deve obedecer a alguns critérios, ditados pelo comportamento do solo, para 

que os resultados de FS sejam válidos. 

3.3.2.2 – Análise de Estabilidade Externa Via Software GeoStudio 2012, módulo 

Slope/W 

A análise de estabilidade externa via software GeoStudio 2012, módulo Slope/W é 

realizada através de uma rotina conhecida como “entry and exit” em que são definidas 

as regiões para o “início” (número de incrementos de entrada) e o “fim” (número de 

incrementos de saída) da superfície de ruptura através de seguimentos de reta passando 

por uma linha perpendicular intermediária que auxilia na locação do raio da superfície 

circular (número de incrementos de raio). No presente trabalho, cada segmento foi 

dividido em 30 intervalos (incrementos) o que gera 31 pontos de pesquisa e, cada ponto 

desses é submetido a 961 (31 x 31) estudos de superfície ruptura, totalizando 29.791 

(31x31x31) superfícies estudas, dentre as quais é selecionada a que apresenta o menor 

fator de segurança (Figura 3.7).  

 

Figura 3.7 - Entrada de dados do software para a rotina de busca de superfícies de 

ruptura “entry and exit”. 

Para entender melhor esse conceito de “entry e exit”, vamos observar a Figuras 3.8 e 

3.9. Um ponto pertencente à linha de entrada é ligado a um ponto pertencente à linha de 

saída e no ponto médio desta linha formada pela união dos dois pontos (de entrada e 



50 

 

saída) é criada uma nova linha, perpendicular a esta e que irá conter um terceiro ponto. 

A junção destes três pontos é suficiente para que seja traçada uma superfície circular de 

ruptura e/ou uma superfície planar. 

 

Figura 3.8 - Esquema representativo dos elementos componentes da rotina de busca de 

superfícies de ruptura “entry and exit” (GEO-SLOPE International Ltd., 2008, 

adaptado). 

A Figura 3.9 apresenta um exemplo de todas as superfícies de ruptura pesquisadas para 

uma condição em que os incrementos de entrada, de saída e de raio são definidos iguais 

a 5, o que totaliza 216 (6 x 6 x 6) superfícies circulares de ruptura (em cor cinza).  
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Figura 3.9 - Representação de todas as superfícies circulares críticas de ruptura obtidas 

com a rotina “entry and exit” considerando 5 incrementos de entra, saída e de raio 

(GEO-SLOPE International Ltd., 2008, adaptado). 

3.4 – ANÁLISES TENSÕES VERSUS DEFORMAÇÕES 

3.4.1 – Considerações Gerais Sobre Análises Tensões Versus Deformações 

É importante enfatizar, mais uma vez, que os métodos de equilíbrio limite só analisam a 

condição de ruptura iminente do talude para um comportamento rígido-plástico dos 

materiais. Em maciços de solo grampeado, que tendem a apresentar deformações 

significativas durante e após a construção da obra, esta condição tende a não ser 

preservada e o conceito de colapso não evidencia um mecanismo de ruptura física 

propriamente dita.   

O alívio progressivo das tensões no solo, em função das sucessivas fases de escavação, 

e/ou de uma configuração de ruptura interna do maciço, geram deslocamentos laterais. 

Os deslocamentos da face da estrutura em solo grampeado dependem de uma série de 

fatores, incluindo a geometria do talude, alturas das fases de escavação, espaçamentos 

entre os grampos, comprimento e inclinação dos grampos e capacidade de carga do solo 

de fundação. Para se minimizar o efeito da movimentação frontal da estrutura, pode 

conceber-se, por exemplo, o paramento inclinado para trás. 

Uma vez que a escavação se faz do topo em direção ao pé do talude, as deformações 

tendem a ser mais significativas na parte superior da estrutura, induzindo, portanto, uma 
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maior mobilização de esforços nos grampos mais próximos da superfície. Para 

minimizar o efeito da movimentação da estrutura para frente pode-se inclinar a face 

para trás, em alguns graus. A zona de influência dos deslocamentos fica definida pela 

distância S (Figura 3.7), dada pela seguinte relação empírica (Clouterre, 1991): 

   κtgψ1HS             (3.5) 

sendo: H – altura do muro;  - ângulo de inclinação do muro em relação à vertical e  - 

coeficiente que depende da natureza do solo do maciço reforçado (Tabela 3.3).
  

 

Figura 3.10 - Domínio de influência e deslocamentos máximos (Clouterre, 1991). 

Tabela 3.3 - Estimativa dos valores e da influência dos deslocamentos (Clouterre, 

1991). 

 
Solos intermediários (rochas) Areia Argila 

δv = δh H/1000 2H/1000 4H/1000 

κ 0,8 1,25 1,5 

 

Estes deslocamentos mobilizam uma redistribuição dos esforços internos atuantes ao 

longo das interfaces solo-reforço que tendem a minimizar potenciais movimentações 

adicionais da massa de solo grampeado. Neste contexto, as análises destas estruturas 

considerando abordagens em termos de tensões versus deformações tornam-se muito 

mais realistas e, portanto, muito mais interessantes de aplicação em projetos reais. 

As ferramentas computacionais proporcionaram, não apenas no âmbito da Engenharia 

Geotécnica, como também nas outras grandes áreas da Engenharia, uma maior 
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possibilidade de controle e modelagem de problemas reais. Aliado a esse maior controle 

da situação em campo, ganhou-se tempo nas análises e na abrangência das simulações 

numéricas, uma vez que a velocidade de entrada, processamento e saída dos dados 

passou a ser muito mais rápida. No caso das análises da estabilidade de taludes, 

podemos enfatizar que a modelagem computacional de problemas desta natureza foi 

facilitada também pela qualidade gráfica da representação da geometria do talude, 

possibilitando uma maior compreensão do problema. Outro ponto relevante a destacar 

refere-se à maior flexibilidade dos processos de entrada de dados e ao aprimoramento 

das análises numéricas que permitem resultados com ótima precisão. 

Estas análises são realizadas por meio de modelagens numéricas bi ou tridimensionais, 

por diferenças finitas (Programa FLAC, por exemplo) ou elementos finitos (Programa 

Plaxis, por exemplo), que apresentam a vantagem adicional de simular as diferentes 

etapas construtivas das escavações.  

Análises desta natureza permitem simular campos de deslocamentos de uma estrutura 

em solo grampeado para diferentes parâmetros de influência, tais como resistência 

mobilizada nas interfaces solos - grampos, inclinação do muro, espaçamento entre 

grampos, tipos de conexão dos grampos com o paramento, rigidez do grampo ou 

modelos constitutivos adotados para o solo, para os grampos e para o paramento 

(Springer, 2001; Lima et al., 2002; Shiu e Chang, 2005). Modelagens bidimensionais 

são mais simples, mas podem não representar adequadamente os mecanismos de 

transferência de tensões nas interfaces solo-grampos (Ann et al., 2004). 

No intuito de se estabelecer correlações entre análises convencionais e utilizando leis 

constitutivas do tipo tensão-deformação, o presente trabalho buscou aplicar modelagens 

bidimensionais do problema (condições de deformação plana) mediante um software 

único, de uso generalizado e comercialmente disponível, visando estabelecer uma 

metodologia de estudo de caráter essencialmente passível de aplicação prática imediata 

e em grande escala.  

O Programa GeoStudio (Geo-Slope International, 2012) atende estes pré-requisitos e 

constitui uma ferramenta computacional de grande porte para solução de um grande 

número de problemas geotécnicos, abrangendo oito módulos distintos:  



54 

 

 Slope/W (para análises de estabilidade de taludes);  

 Seep/W (para análises de percolação e fluxo em meios porosos);  

 Sigma/W (para estudos tensão - deformação);  

 Quake/W (para estudos estudos dinâmicos e eventos sísmicos);  

 Temp/W (para análises geotérmicas);  

 CTran/W (para estudos de transporte de contaminantes);  

 Air/W (para análises de fluxo de ar); 

 Vadose/W (para análises da zona vadosa e de cobertura de solos). 

O programa permite o acoplamento entre os módulos Slope/W e Sigma/W e tal 

possibilidade viabiliza o estudo de estabilidade de uma estrutura em solo grampeado, 

utilizando-se conjugadamente métodos por equilíbrio limite e por tensão – deformação, 

caracterizando-se, assim, o comportamento geotécnico da estrutura em termos de sua 

estabilidade global (valores de FS) e em termos da magnitude dos deslocamentos 

mobilizados (horizontais e verticais).  

3.4.2 – Modelagem do Comportamento Tensão-Deformação do Solo 

Conforme nos apresenta Porto (2011), é significativamente importante para o projetista 

saber o comportamento mecânico do material em análise. Neste sentido, as Teorias da 

Elasticidade e da Plasticidade apresentam alguns modelos de idealização do 

comportamento tensão-deformação. É usual na Teoria da Elasticidade, considerar que o 

material é isotrópico, homogêneo e possui uma relação tensão-deformação linear. Sabe-

se, no entanto, que os solos são não-homogêneos, anisotrópicos, e que apresentam 

relação tensão-deformação não-linear. 

Ainda segundo Porto (2011), o modelo do comportamento de um determinado material, 

também chamado de modelo reológico, é obtido a partir de uma combinação de 

modelos básicos, de modo a se obter a máximo grau de aproximação desejado com a 

realidade. Esse modelo deve ser sempre representado por uma relação entre a tensão, a 

deformação e o tempo. 

Os modelos básicos são aqueles que admitem que a tensão é linearmente dependente da 

deformação, constante com a deformação e linearmente dependente da velocidade de 

deformação. 



55 

 

A seguir apresentaremos os modelos básicos principais (elástico, plástico e viscoso) 

bem como alguns comentários acerca dos modelos combinado.   

3.4.2.1 – Modelo Elástico 

Para um material elástico, o diagrama tensão-deformação caracteriza-se por 

deformações imediatas; ou seja, por deformações que não variam com o tempo, quando 

a tensão permanecer constante, e, também, por uma curva de carga, conforme 

apresentado na Figura 3.11 a seguir . 

 

Figura 3.11 - Comportamento tensão-deformação-tempo para o modelo elástico (Reis, 

2000). 

Tratando o problema como elástico linear, podemos observar o comportamento da Lei 

de Hooke, ou seja, a tensão é diretamente proporcional à deformação do material, 

baseada na seguinte expressão: 

   .E            (3.6) 

Conforme a Figura 3.12, a seguir, no modelo elástico linear há proporcionalidade entre 

tensões e deformações específicas, porém, no modelo elástico não linear, não há essa 

proporcionalidade direta, mas, mesmo assim, há modelo matemático que relaciona 

tensão e deformação. 
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Figura 3.12 - Modelo idealizado para o regime elástico (Porto, 2011). 

3.4.2.2 – Modelo Plástico 

Conforme Porto (2011), no modelo plástico, ao se aplicar um esforço externo em um 

corpo, este não sofrerá deformações até um determinado limite de tensão, caracterizado 

pela tensão de escoamento y, a partir do qual o corpo sofrerá deformações plásticas ou 

permanentes (Figuras 3.13 e 3.14) 

 

Figura 3.13 - Modelo idealizado para o regime plástico perfeito (Porto, 2011). 
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Figura 3.14 - Comportamento tensão-deformação-tempo para o modelo plástico (Reis, 

2000). 

3.4.2.3 – Modelo Viscoso 

No modelo viscoso, conforme Reis (2010), ao se aplicar uma ação externa em um 

corpo, este sofrerá deformações que variam ao longo do tempo, sendo essas 

deformações irreversíveis, quando o corpo for descarregado (Figura 3.15). 

A relação constitutiva fundamental desse modelo é dada por: 

  
dt

d
 .            (3.6) 

Onde,  é o coeficiente de viscosidade do material. 

Segundo Porto (2011), em uma situação em que exista apenas uma tensão atuante 

constante, também é constante a velocidade de deformação; logo, a deformação cresce 

de maneira linear ao longo do tempo. No momento do descarregamento, ou seja, tensão 

igual a zero, a velocidade de deformação é nula, por isso a deformação torna-se 

constante com o tempo. 
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Figura 3.15 - Comportamento tensão-deformação-tempo para o material viscoso (Reis, 

2000). 

3.4.2.4 – Modelos Combinados 

Na maioria das vezes, para que se consiga reproduzir o comportamento de determinado 

material é necessário combinar os modelos básicos descritos anteriormente. Desta forma 

temos quatro modelos combinados:  

- Modelo elasto-plástico; 

- Modelo visco-elástico; 

- Modelo visco-plástico;  

- Modelo elasto-visco-plástico. 

Morgenstern (1975) propôs um organograma indicando os modelos clássicos do 

comportamento tensão-deformação para os solos, conforme pode-se ser visto na Figura 

3.16, a seguir. 
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Figura 3.16 - Classificação de modelos de comportamento tensão-deformação em solos 

(Morgenstern, 1975, adpatado por Porto, 2011). 

A seguir abordaremos o modelo que será utilizado no desenvolvimento do presente 

trabalho, o modelo elasto-plástico.  

3.4.2.5 – Modelo Elasto-plástico 

O modelo elasto-plástico o qual utilizaremos para modelar os materiais via módulo 

Sigma/W é baseado na curva tensão x deformação proposta na Figura 3.17. Observa-se 

que a curva descreve um modelo elástico em que o aumento de tensões é proporcional 

ao aumento de deformações e o módulo de elasticidade ou módulo de Young (E) é 

constante até que seja atingido o ponto de plastificação, a partir deste momento inicia-se 

o processo de plastificação de uma região do maciço em que há o aumento de 

deformações no mesmo sem o aumento de tensão, região da curva conhecida como zona 

de plastificação.   
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Figura 3.17 - Curva tensão x deformação para um modelo elasto-plástico (GEO-SLOPE 

International Ltd., 2008, adaptado). 
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CAPÍTULO 4 
 

TALUDE EM SOLO GRAMPEADO – PROBLEMA TIPO 

4.1 – PROBLEMA TIPO 

O problema tipo que será analisado neste capítulo refere-se a um talude de corte de 

6,0m de altura executado em um solo homogêneo, constituído por uma argila silto-

arenosa, em seis níveis sucessivos de escavação iguais a 1,0m (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Talude tipo: conformação inicial (à esquerda) e final (à direita). 

A estrutura em solo grampeado (com e sem paramento) foi admitida numa configuração 

de série única, constituída por seis inclusões na forma de barras de aço CA50 com 16 

mm de diâmetro e 5,0m de comprimento, inclinação variável e com espaçamentos de 

1,0m nas direções horizontal e vertical. A sequência completa dos procedimentos para 

escavação e para instalação dos grampos está apresentada nas Figuras 4.2 a 4.4. 
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Figura 4.2 - Implantação da estrutura nos níveis 1,0 m e 2,0 m, respectivamente. 
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Figura 4.3 - Implantação da estrutura nos níveis 3,0 m e 4,0 m, respectivamente. 
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Figura 4.4 - Implantação da estrutura nos níveis 5,0 m e 6,0 m, respectivamente. 

4.2 – PARÂMETROS ADOTADOS NAS ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

4.2.1 – Parâmetros dos Solos 

Os parâmetros adotados para o solo do talude estão sistematizados na Tabela 4.1 e 

expressam valores representativos de um solo natural classificado como sendo uma 

argila siltosa e arenosa. Os parâmetros de resistência efetivos (coesão e ângulo de atrito) 

são aqueles comumente associados ao critério de Mohr-Coulomb, utilizado de forma 

generalizada no âmbito da Mecânica dos Solos, embora o programa Slope/W incorpore 

vários outros modelos de análise. 

Tabela 4.1 - Parâmetros de resistência do solo. 

Tipo de solo Peso específico (kN/m³) Coesão (kPa) Ângulo de atrito (°) 

argila silto-arenosa 18,0 15,0 25,0 
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4.2.2 – Parâmetros dos Grampos 

Os parâmetros mais característicos dos chumbadores ou grampos utilizados na estrutura 

de contenção do problema tipo estão apresentados na Tabela 4.2. O parâmetro qs - 

resistências unitárias ao cisalhamento – foi estabelecido com base nos valores dados na 

Tabela 2.3 (Elias e Juran, 1991 apud FHWA, 2003). 

Tabela 4.2 - Características da contenção em solo grampeado. 

Diâmetro da 

barra de aço 

(mm) – CA 50 

Espaçamento dos 

grampos (m) 
Comprimento 

dos grampos 

(m) 

 

Resistência unitária 

ao cisalhamento (qs) 

(kPa) 
Vertical Horizontal 

ϕ 16,0 1,00 1,00 5,0 42,5 

4.2.3 – Parâmetros das Análises  

Os principais parâmetros adotados nas análises são apresentados a seguir, indicados 

pela tela de entrada de dados do programa utilizado (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 - Interface da entrada de dados do programa Slope/W para o problema-tipo. 

 Diâmetro do bulbo (bond diameter): 0,075 m (convencionalmente adotado em 

projetos de solos grampeados e suficiente para garantir o envolvimento 

completo da barra de 16,0 mm pela calda de cimento); 
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 Fator de segurança da aderência solo – bulbo (bond safety factor): adotado um 

valor de referência igual a 2,0; 

 Resistência unitária ao cisalhamento – parâmetro qs (bond skin friction): adotado 

o valor de 42,5 kPa (Tabela 4.2); 

 Espaçamento horizontal entre os grampos (nail spacing): adotado um valor igual 

a 1,0m (as normas recomendam espaçamentos horizontais e verticais inferiores a 

2,0 m); 

 Resistência característica do aço (bar capacity): para o caso de barras de aço CA 

– 50 (tensão de escoamento de 500 MPa) com 16,0 mm de diâmetro (área da 

seção transversal igual a 2,0106 cm2), resulta que:  

kNFFAF eesye 53,10010.0106,2.10.500. 43  
 

Aplicando-se um coeficiente de redução (γs) ao valor da resistência nominal (Fe), 

obtém-se uma resistência característica igual a:  

kNFF
F

F uu

s

e
u 42,87

15,1

53,100


  

 Fator de segurança da carga de trabalho da barra de aço (bar safety factor): fator 

de redução (valor adotado de 1,4) para a estimativa da carga de trabalho (Ft) da 

barra de aço, tal que:  

kNFF
FS

F
F tt

barra

u
t 44,62

4,1

42,87


 

 Resistência ao cisalhamento da barra estrutural (shear capacity): desconsiderada 

em estruturas do tipo solo grampeado; 

 Fator de segurança à resistência ao cisalhamento da barra estrutural (shear 

safety): adotado com valor igual a 1,0; 
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 Comprimento dos grampos (length): valor adotado igual a 5,0m para todos os 

grampos; grampos injetados têm os seus comprimentos pré-fixados entre 50% e 

80% da altura do muro, conforme NGS, 2004); 

 Direção (direction): expressa pelo ângulo de inclinação do grampo com a 

horizontal; foram adotados nas análises valores variando entre 0° e 35°, em 

intervalos de 5°;  

 Função F of S dependent: desconsiderada no caso de estruturas rígidas tais como 

solos grampeados, uma vez que se admite a compatibilidade de deformações 

entre os grampos e o solo envolvente (deslocamentos relativos nulos); 

 Função load distribution: adotada a função ‘Conc. In 1 slice’, que considera 

apenas a fatia que tem o grampo passando pela base (prescrição padrão para 

projetos de estruturas rígidas como solos grampeados).  

Alguns outros parâmetros são extremamente importantes para o projeto de estruturas em 

solos grampeados, embora não sejam referenciados diretamente na tela de entrada de 

dados do programa: 

(i) carga admissível (applied load) atuante no grampo na direção longitudinal (Ts), 

dada por: 

hbulbo

s
s

SFS

qDL
T

.

...


                                                                                              (4.1) 

sendo: 

D − diâmetro do bulbo; 

qs − resistência ao arrancamento do grampo; 

FSbulbo − fator de segurança da interface solo/bulbo; 

Sh − espaçamento horizontal dos grampos. 

Para as condições do problema- tipo, resulta que: 
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mkNTT
SFS

qDL
T ss

hbulbo

s
s /03,25

0,1.0,2

5,42.075,0..0,5

.

...




 

(ii) resistência unitária do bulbo (Rb), dada pela seguinte relação: 

DqR sb ..
                                                                 (4.2)

 

Que, para as condições analisadas, resulta: 

mkNRRDqR bbsb /01,10075,0..5,42..  
 

(iii) resistência máxima ao arrancamento do grampo (qmáx), expressa pela seguinte 

relação: 

h

bulbo

b

máx
S

FS

R

q










                                                                         (4.3) 

Ou seja: 

kPaqq
S

FS

R

q máxmáx

h

bulbo

b

máx 0,5
0,1

0,2

01,10























 

(iv) carga máxima atuante na barra de aço (Tmáx,barra), que é obtida pela equação: 

h

t

barramáx
S

F
T 

,                                           (4.4)
 

Para o espaçamento horizontal adotado de 1,0 m no problema-tipo, tem-se que: 

mkNTT
S

F
T

barramáxbarramáx

h

t

barramáx /44,62
0,1

44,62
,,,


 

Nas análises, a carga de projeto adotada para os grampos corresponderá ao menor dos 

valores obtidos para a carga máxima na barra de aço (Tmáx,barra) e para a carga 

admissível do grampo na direção longitudinal (Ts). 
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4.3 – RESULTADOS DAS ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

Nas análises convencionais da estabilidade do maciço reforçado por equilíbrio limite foi 

utilizado o método proposto por Morgenstern e Price, com base na geometria básica do 

problema-tipo, considerando diferentes inclinações dos grampos, a intervalos sucessivos 

de 5°: 0°; 5°; 10°; 15°; 20°; 25°; 30° e 35°) e adotando-se superfícies planas e circulares 

de ruptura. 

As análises foram implementadas por meio da rotina do software SLOPE/W conhecida 

como entry and exit, pela qual são definidas as regiões para o ‘início’ (número de 

incrementos de entrada) e o ‘fim’ (número de incrementos de saída) da superfície de 

ruptura definida por segmentos de reta e a locação do raio da superfície circular 

(número de incrementos de raio). Cada segmento foi dividido em 30 intervalos 

(incrementos), gerando 31 pontos de pesquisa, correspondentes a 961 (31 x 31) locações 

de superfícies de ruptura, num total de 29.791 (31x31x31) superfícies estudadas, para a 

obtenção da superfície crítica (e FS mínimo obtido). 

A Figura 4.6 apresenta a locação da superfície crítica para a estrutura grampeada, para 

uma inclinação de 10° dos grampos e a Tabela 4.3 apresenta os valores de FS mínimos 

obtidos para todas as análises realizadas. 
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Figura 4.6 - Análise da estabilidade do problema - tipo (grampos com inclinação de 

10°). 
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Tabela 4.3 - FS mínimos em função da inclinação dos grampos. 

Inclinação do grampo (°) Fator de segurança (FS) 

0 1,354 

5 1,406 

10 1,402 

15 1,391 

20 1,344 

25 1,279 

30 1,227 

35 1,159 

As variações dos valores mínimos de FS com a inclinação dos grampos são mostradas 

na Figura 4.7. Observa-se que estes valores críticos dos coeficientes de segurança 

tenderam a ser máximos (da ordem de 1,40) para baixas inclinações (5 a 10°), reduzindo 

acentuadamente com os acréscimos dos ângulos de inclinação dos grampos (atingindo 

um valor de 1,16 para inclinações dos grampos de 35°). 

 

Figura 4.7 - Inclinação dos grampos x fatores de segurança. 

4.4 – PARÂMETROS ADOTADOS NAS ANÁLISES TENSÃO - DEFORMAÇÃO 

4.4.1 – Parâmetros dos Solos 

Os parâmetros geotécnicos do solo são os mesmos adotados na modelagem do problema 

por equilíbrio limite: peso específico de 18,0 kN/m³; coesão de 15 kPa e ângulo de atrito 

de 25°. Admitiu-se um modelo tensão-deformação do tipo elasto-plástico para a argila 
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silto-arenosa, com módulo de elasticidade igual a 9200 kPa, coeficiente de Poisson 

igual a 0,334 e ângulo de dilatância nulo (este último valor é recomendado pelo manual 

do programa, para este tipo de estrutura de contenção).  

4.4.2 – Parâmetros dos Grampos  

Mantidos os parâmetros geométricos do problema tipo, os grampos são modelados 

como elementos de viga na concepção do software adotado, a partir dos seguintes dados 

(Figura 4.8): 

 

Figura 4.8 - Modelagem dos grampos como elementos de viga. 

 Módulo de elasticidade equivalente do grampo (E-Modulus): estimado com base 

na resistência característica à compressão do concreto (fck), expresso pela relação 

abaixo, para valores de fck entre 20 MPa e 50 MPa (NBR 6118, 2014): 

 

             

 
MPa)(em

5600.

h

ckE

S

f
E




                                                             (4.5) 

sendo αE  um parâmetro associado à natureza do agregado do concreto. Para um valor de 

referência de (fck ) igual a 30MPa e tomando-se αE = 1, resulta em: 

   
MPaEE

S

f
E

h

ckE
672.30

0,1

305600.0,15600.
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 Área da seção transversal do grampo (cross-sectional Area): área da seção 

transversal do grampo, expressa em função do seu diâmetro, dada por: 

²10.4179,4
4

)²075,0(.

4

². 3 mAA
D

A grampogrampogrampo




 

 Momento de inércia da seção transversal do grampo (moment of inertia), dado 

pela relação: 

46
44

10.5532,1
64

)075,0(.

64

.
mII

D
I grampogrampogrampo




 

4.4.3 – Parâmetros do Paramento  

Similarmente ao caso dos grampos, os paramentos (concreto projetado e concreto 

estrutural) também são modelados como elementos de viga (Figura 4.9), a partir dos 

seguintes dados (Figura 4.8): 

 

Figura 4.9 - Modelagem dos paramentos como elementos de viga. 

 Módulo de elasticidade do material (E-Modulus): mesmo valor E = 30.672 MPa, 

estimado previamente para um valor de  fck = 30 MPa. 
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 Área da seção transversal do paramento: (cross-sectional Area): estimada por 

metro do paramento e em função da sua espessura (e). Para e = 0,10 m, resulta 

que:
 

²10,00,1.10,0. mAASeA paramentoparamentoparamento 
 

 Momento de inércia do paramento (moment of inertia):  para um comprimento 

unitário da seção retangular do paramento, é dado pela relação: 

45
33

10.3333,8
12

)1,0(.0,1

12

.
mII

eS
I paramentoparamentoparamento


 

4.4.4 – Modelagem da Geometria do Problema 

No contexto do módulo Sigma/W do programa GeoStudio 2012, implementa-se 

inicialmente a rotina ‘Insitu’, pela qual é feita a modelagem inicial do problema, 

introdução dos parâmetros dos grampos, dos paramentos de face e formulação das 

condições de contorno do problema (no caso, uma escavação de 6,0 m subdividida em 

seis etapas de escavação e aplicação da contenção em solo grampeado de metro em 

metro. 

As condições de contorno foram estabelecidas de maneira que, no limite inferior da 

geometria do problema (linha horizontal da simulação), são impedidos os 

deslocamentos do maciço nas direções X e Y (horizontal e vertical, respectivamente) e 

nos limites esquerdo e direito (linhas verticais da simulação), são impedidos os 

deslocamentos horizontais (Figura 4.10).  
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Figura 4.10 - Modelagem da geometria do problema na rotina “Insitu”. 

A malha de elementos finitos é montada automaticamente por meio da entrada de dados 

de uma malha padrão, definida por 21.610 nós e 21.394 elementos com dimensões de 

aproximadamente 0,10 m x 0,10 m. Em seguida, foi criada um ‘clone’ da rotina ‘Insitu’, 

chamada ‘2.1 – Escavação 1,0 m’, pela qual se promoveu a remoção de uma camada de 

solo de 1,0 m de profundidade, simulando a primeira etapa da escavação, e a inserção 

do primeiro grampo e do trecho do paramento.  

Na sequência, as simulações numéricas foram complementadas para as fases ‘2.2 – 

Escavação 2,0 m’ até ‘2.6 – Escavação 6,0 m’, aplicando-se os procedimentos 

correspondentes para a instalação dos novos grampos e lançamento das fases seguintes 

do paramento (Figuras 4.11, 4.12 e 4.13). 
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Figura 4.11 - Níveis de escavação 1,0 m e 2,0 m, respectivamente. 
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Figura 4.12 - Níveis de escavação 3,0 m e 4,0 m, respectivamente. 
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Figura 4.13 - Níveis de escavação 5,0 m e 6,0 m, respectivamente. 

4.5 – INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DO PARAMENTO NAS ANÁLISES 

4.5.1 – Análise da Influência sem Paramento  

Uma vez que as análises anteriores, pela metodologia de equilíbrio limite, não leva em 

consideração os impactos decorrentes das deformações mobilizadas na estrutura em 

solo grampeado, as mesmas foram refeitas em termos do comportamento tensão-

deformação do maciço reforçado. 

As análises comportaram diferentes inclinações dos grampos, a intervalos sucessivos de 

0°; 5°; 10°; 15°; 20°; 25°; 30° e 35° para as condições da geometria básica do problema-

tipo e sem paramento. Nas Figuras 4.14 e 4.15, estão indicadas as zonas plastificadas do 

maciço (regiões em amarelo) após a escavação e a inserção dos grampos no mesmo, 

sem a execução de paramento, para baixas (5° e 10°, Figura 4.14) e elevadas inclinações 

dos grampos (30° e 35°, Figura 4.15).  
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Figura 4.14 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 5° e (b) 10°. 
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Figura 4. 15 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 30° e (b) 35° 

(maciço sem paramento). 

A Figura 4.16 apresenta os resultados em termos dos deslocamentos horizontais da face 

do talude, para as diferentes condições analisadas de inclinação dos grampos. 



75 

 

 

Figura 4. 16 - Deslocamentos da face do maciço x diferentes inclinações dos grampos 

(maciço sem paramento). 

Constata-se que, à medida em que aumentou a inclinação dos grampos (em relação ao 

eixo horizontal), foram mobilizados maiores deslocamentos na face do talude, 

especialmente no terço inferior do perfil. Tomando-se as inclinações limites (0° e 35°), 

foram obtidos deslocamentos máximos de 15,98 mm e 18,73 mm, respectivamente, com 

um acréscimo de aproximadamente 17% da magnitude dos deslocamentos estimados 

para a face do talude.  

Nas simulações feitas, a condição de máximo carregamento axial ocorreu para o caso do 

Grampo 5. A Figura 4.17 apresenta a distribuição das magnitudes dos carregamentos 

axiais sobre o Grampo 5, para as diferentes inclinações adotadas para os grampos no 

contexto da geometria do problema-tipo. 
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Figura 4.17 - Esforços de tração mobilizados no Grampo 5 para diferentes inclinações. 

Os esforços de tração no grampo mais carregado (e para os demais grampos) tendem a 

decrescer com o aumento da inclinação dos grampos. Para as condições do Grampo 5, 

esta variação ocorreu entre 28,49 kN e 15,97 kN (grampo horizontal e inclinado de 35 

com a horizontal, respectivamente), uma redução da ordem de 44%. 

4.5.2 – Análise da Influência do Paramento com Espessura de 7,0 cm 

As análises posteriores foram refeitas considerando um paramento flexível em concreto 

projetado, com 7,0 cm de espessura, de forma a quantificar a influência relativa deste 

parâmetro nos resultados das análises. Nas Figuras 4.18 e 4.19, estão indicados os 

resultados para as zonas plastificadas do maciço (regiões em amarelo) para baixas (5° e 

10°, Figura 4.18) e elevadas inclinações dos grampos (30° e 35°, Figura 4.19). 
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Figura 4.18 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 5° e (b) 10° 

(paramento com espessura de 7,0 cm). 
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Figura 4.19 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 30° e (b) 35° 

(paramento com espessura de 7,0 cm). 

Constata-se que a utilização do paramento reduziu de forma significativa as regiões de 

plastificação no maciço, mantendo-se, porém, a tendência de acréscimos das zonas de 

plastificação com o aumento da inclinação dos grampos.  

A Figura 4.20 apresenta os resultados em termos dos deslocamentos horizontais da face 

do talude, para as diferentes condições analisadas de inclinação dos grampos. Para as 

inclinações limites (0° e 35°), foram obtidos deslocamentos máximos de 13,37 mm e 

16,32 mm, respectivamente, com um acréscimo de aproximadamente 22% da 

magnitude dos deslocamentos estimados.  

 

Figura 4.20 - Deslocamentos horizontais máximos do paramento x diferentes 

inclinações dos grampos (paramento com 7,0 cm de espessura). 
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A Figura 4.21 apresenta a distribuição das magnitudes dos carregamentos axiais nos 

grampos para as novas condições, com sobrecarga máxima também no Grampo 5. Os 

esforços de tração mobilizados neste grampo para o caso das inclinações limites foram 

de 37,64 kN e 22,62 kN (grampo horizontal e inclinado de 35 com a horizontal, 

respectivamente), com um fator de redução da ordem de 40%. 

 

Figura 4.21 - Esforços de tração mobilizados no Grampo 5 para diferentes inclinações 

(paramento com espessura de 7,0 cm). 

Correlações adicionais foram realizadas, envolvendo esforços cortantes e momentos 

fletores atuantes com as inclinações dos grampos, mostrando que estas grandezas 

aumentam com o aumento da inclinação.  

As Figuras 4.22 e 4.23 mostram estas variações para os correspondentes esforços 

cortantes positivos atuantes no paramento (passando de 15,02 kN a 17,69 kN para 

inclinações de grampos de 0 e 35, com um aumento da ordem de 18%) e para os 

respectivos esforços cortantes negativos (que variaram entre 17,61 kN e 13,01 kN para 

inclinações de grampos de 5 e 35, com uma redução da ordem de 26%). É interessante 

ressaltar que o valor máximo neste caso ocorreu para a condição dos grampos 

levemente inclinados em relação á horizontal (5). 
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Figura 4.22 - Esforços cortantes máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 7,0 cm). 

 

 

Figura 4.23 - Esforços cortantes máximos negativos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 7,0 cm). 

No caso dos momentos fletores (Figura 4.24), os valores limites – de 6,79 kN.m e 7,73 

kN.m, para inclinações de grampos de 0 e 35 com a horizontal – apresentaram uma 

variação de cerca de 14%, enquanto os momentos fletores máximos negativos variaram 

entre 1,06 kN.m e 0,36 kN.m, para inclinações dos grampos de 0 e 35, 

respectivamente. 
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Figura 4.24 - Momentos fletores máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 7,0 cm). 

4.5.3 – Análise da Influência do Paramento com Espessura de 10,0 cm 

Nas Figuras 4.25 e 4.26, estão indicados os resultados das zonas de plastificação do 

maciço (regiões em amarelo) para baixas e elevadas inclinações dos grampos, 

respectivamente, e que tenderam a se tornar, então, bastante limitadas e praticamente 

independentes da inclinação dos grampos, na hipótese de instalação de um paramento 

com 10,0 cm de espessura. Os deslocamentos horizontais da face do talude, para as 

diferentes condições analisadas de inclinação dos grampos, estão apresentados na 

Figura 4.27 (valores limites de 13,43 mm e 16,15 mm).  
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Figura 4.25 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 5° e (b) 10° 

(paramento com espessura de 10,0 cm). 
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Figura 4.26 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 30° e (b) 35° 

(paramento com espessura de 10,0 cm). 

 

Figura 4.27 - Deslocamentos horizontais máximos do paramento x diferentes 

inclinações dos grampos (paramento com 10,0 cm de espessura). 

O Grampo 5 conservou a sua condição de inclusão mais sobrecarregada, com esforços 

máximos de tração atuantes variando entre 34,27 kN e 19,14 kN (Figura 4.28). 

Similarmente às análises anteriores, foram processados os resultados de simulação 

numérica para a estimativa dos esforços cortantes máximos atuantes no paramento: 

positivos (valores limites entre 18,15 kN e 21,41 kN, aumento da ordem de 18% com o 

aumento da inclinação dos grampos) e negativos (valores limites entre 10,86 kN e 15,66 

kN, para inclinações dos grampos de 35° e de 5°, respectivamente, correspondentes a 

uma redução de 31%), que estão sistematizados nas Figuras 4.29 e 4.30.  
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Figura 4.28 - Esforços de tração mobilizados no Grampo 5 para diferentes inclinações 

(paramento com espessura de 10,0 cm). 

 

Figura 4.29 - Esforços cortantes máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 10,0 cm). 
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Figura 4.30 - Esforços cortantes máximos negativos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 10,0 cm). 

No caso dos momentos fletores máximos positivos (Figura 4.31), os valores limites – de 

9,62 kN.m e 11,24 kN.m, para inclinações de grampos de 0 e 35 com a horizontal – 

apresentaram uma variação de cerca de 17%, enquanto os momentos fletores máximos 

negativos variaram entre 1,12 kN.m e 0,32 kN.m. 

 

Figura 4.31 - Momentos fletores máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 10,0 cm). 
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4.5.4 – Análise da Influência do Paramento com Espessura de 15,0 cm 

Nas Figuras 4.32 e 4.33, estão indicados os resultados das zonas de  plastificação do 

maciço para baixas e elevadas inclinações dos grampos, respectivamente, também 

bastante limitadas e praticamente independentes da inclinação dos grampos, para um 

paramento com 15,0 cm de espessura.  
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Figura 4.32 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 5° e (b) 10° 

(paramento com espessura de 15,0 cm). 
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Figura 4.33 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 30° e (b) 35° 

(paramento com espessura de 15,0 cm). 

Os deslocamentos horizontais da face do talude, para as diferentes condições analisadas 

de inclinação dos grampos, estão apresentados na Figura 4.34 (valores limites entre 

13,73 mm e 16,11 mm). De forma análoga às análises precedentes, os carregamentos 

máximos de tração foram estimados para o Grampo 5 (valores limites variando entre 

29,97 kN e 14,50 kN, correspondentes a uma redução de aproximadamente 52%), 

conforme mostrado na Figura 4.35. 
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Figura 4.34 - Deslocamentos horizontais máximos do paramento x diferentes 

inclinações dos grampos (paramento com 15,0 cm de espessura). 

 

 

Figura 4.35 - Esforços de tração mobilizados no Grampo 5 para diferentes inclinações 

(paramento com espessura de 15,0 cm). 



86 

 

Os resultados das estimativas numéricas dos esforços cortantes máximos atuantes no 

paramento estão dados na Figura 4.36, em termos dos esforços positivos (valores limites 

entre 20,35 kN e 24,15 kN, aumento da ordem de 19% com o aumento da inclinação 

dos grampos) e na Figura 4.37, em termos dos esforços negativos (valores limites entre 

9,78 kN e 14,81 kN, para inclinações dos grampos de 35° e de 5°, respectivamente, 

correspondentes a uma redução de 34%). 

 

Figura 4.36 - Esforços cortantes máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 15,0 cm). 
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Figura 4.37 - Esforços cortantes máximos negativos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 15,0 cm). 

Os momentos fletores máximos positivos atuantes no paramento de 15,0 cm de 

espessura variaram entre 12,48 kN.m e 14,68 kN.m (Figura 4.38), uma variação de 

cerca de 18%, enquanto os momentos fletores máximos negativos variaram entre 1,15 

kN.m e 0,36 kN.m. 
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Figura 4.38 - Momentos fletores máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 15,0 cm). 

4.5.5 – Análise da Influência do Paramento com Espessura de 20,0 cm 

Finalmente, as simulações consideraram os efeitos da plastificação do maciço para um 

paramento com espessura de 20,0 cm (Figuras 4.39 e 4.40). 
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Figura 4.39 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 5° e (b) 10° 

(paramento com espessura de 20,0 cm). 
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Figura 4. 40 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 30° e (b) 35° 

(paramento com espessura de 20,0 cm). 

Similarmente às análises anteriores, os resultados em termos dos deslocamentos 

horizontais máximos da face do talude (valores limites entre 14,02 mm e 16,22 mm) e 

os carregamentos máximos de tração no Grampo 5 (valores limites variando entre 27,89 

kN e 12,27 kN, uma redução de magnitude dos esforços da ordem de 56%) estão 

indicados nas Figuras 4.41 e 4.42. 

 

Figura 4.41 - Deslocamentos horizontais máximos do paramento x diferentes 

inclinações dos grampos (paramento com 20,0 cm de espessura). 
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Figura 4.42 - Esforços de tração mobilizados no Grampo 5 para diferentes inclinações 

(paramento com espessura de 20,0 cm). 

Os resultados dos esforços cortantes máximos atuantes no paramento estão dados na 

Figura 4.43, em termos dos esforços positivos (valores limites entre 21,24 kN e 25,22 

kN) e na Figura 4.44, em termos dos esforços negativos (valores limites entre 9,19 kN e 

14,34 kN, para inclinações dos grampos de 35° e de 5°, respectivamente). 

 

Figura 4.43 - Esforços cortantes máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 20,0 cm). 
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Figura 4.44 - Esforços cortantes máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 20,0 cm). 

Os momentos fletores máximos positivos atuantes no paramento de 20,0 cm de 

espessura variaram entre 15,33 kN.m e 18,29 kN.m (Figura 4.45), uma variação de 

cerca de 19%, enquanto os momentos fletores máximos negativos variaram entre 1,16 

kN.m e 0,31 kN.m. 

 

Figura 4.45 - Momentos fletores máximos positivos x inclinações dos grampos 

(paramento com espessura de 20,0 cm). 
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4.6 – ANÁLISE DA ESTABILIDADE DO PROBLEMA-TIPO PARA UMA 

INCLINAÇÃO DOS GRAMPOS DE 10° 

4.6.1 – Análise Tensão - Deformação 

Trata-se de uma geometria comumente adotada em obras de contenção em solo 

grampeado; pelas análises de estabilidade por equilíbrio limite, o coeficiente de 

segurança da estrutura analisada foi igual a 1,402 (Figura 4.6). A Figura 4.46 

correlaciona as simulações numéricas obtidas para a configuração das zonas de 

plastificação do maciço grampeado para grampos inclinados de 10°, para a condição 

sem paramento e para um paramento com espessura de 10,0 cm (que similar a quaisquer 

outras configurações, considerando a existência da estrutura com paramento). 
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Figura 4.46 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de 10°: (a) sem paramento; 

(b) paramento de 10,0 cm de espessura. 

Estes efeitos da baixa influência da espessura do paramento (e da relevância de sua 

instalação) são ratificados quando se correlacionam os perfis dos deslocamentos 

horizontais da face do maciço para as diferentes concepções adotadas (Figura 4.47). 

Com efeito, constata-se de imediato como a utilização do paramento de face em 

concreto projetado tende a inibir consideravelmente as deformações da massa de solo 

grampeado. 

Por outro lado, observa-se também que, além da equivalência geral do padrão dos 

deslocamentos independentemente da espessura adotada para o paramento, há uma 

tendência de espraiamento destes deslocamentos nas proximidades da base da estrutura 

em solo grampeado; assim, uma maior rigidez do paramento tende a induzir maiores 

deslocamentos horizontais junto à base da estrutura. 
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Figura 4.47 - Deslocamentos da face do maciço x diferentes condições do paramento 

(grampos com inclinação de 10°). 

A correlação entre os valores das cargas axiais máximas, previstas pelas simulações no 

grampo mais sobrecarregado (Grampo 5 em todos os casos), é dada na Figura 4.48. 

 

Figura 4.48 - Valores de tração máxima no Grampo 5 x condições do paramento. 
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Os resultados mostram que se impõe a adoção de paramentos muito espessos (da ordem 

de 15 a 20 cm) para se adequar os esforços atuantes ao padrão de uma redistribuição de 

tensões compatível com a condição tensão-deformação vigente para o caso de maciço 

sem paramento (sujeito a maiores deformações). 

As Figuras 4.49 e 4.50 sistematizam as correlações relativas à influência da espessura 

do paramento da estrutura em solo grampeado em termos da mobilização dos esforços 

cortantes máximos positivos e negativos, respectivamente. 

Pelos resultados da Figura 4.49, verifica-se que há uma tendência de acréscimo dos 

esforços cortantes máximos positivos com o aumento da rigidez do paramento de face. 

Assim, para a menor espessura (7,0 cm) e maior espessura (20,0 cm) adotadas para o 

paramento, foram obtidos esforços cortantes máximos positivos de 15,51 kN e 21,94 

kNm, ou seja, um aumento de aproximadamente 41%. Similarmente, os dados da Figura 

4.50 mostram que o esforço cortante máximo negativo apresenta valor máximo de 17,14 

kN para o paramento com 7,0 cm de espessura e um valor mínimo de 13,86 kN para o 

paramento com 20,0 cm de espessura, correspondente a um fator de redução da ordem 

de 19%. 

 

Figura 4.49 - Esforços cortantes máximos positivos x condições do paramento. 
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Figura 4.50 - Esforços cortantes máximos negativos x condições dos paramentos. 

As correspondentes variações dos momentos fletores máximos positivos e negativos 

estão dadas nas Figuras 4.51 e 4.52. No primeiro casso, estas variações foram da ordem 

de 126% (entre 6,94 kN.m e 15,71 kN.m), ao passo que os momentos negativos foram 

essencialmente equivalentes, com uma média em torno de 0,50 kN.m. 

 

Figura 4.51 - Momentos fletores máximos positivos x condições do paramento. 
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Figura 4.52 - Momentos fletores máximos negativos x condições do paramento. 

4.6.2 – Análise da Estabilidade Interna 

4.6.2.1 – Locação da Superfície Interna de Ruptura 

Em uma massa de solo grampeado, a ruptura interna ocorre quando as solicitações 

impostas aos grampos são superiores àquelas que os mesmos podem resistir ou quando, 

sendo isso possível, ocorre o arrancamento da inclusão da massa de solo por deficiência 

de ancoragem. Estes processos caracterizam um mecanismo de ruptura progressiva, em 

que os esforços oriundos do grampo rompido são transferidos aos adjacentes, que se 

colapsam, assim, sucessivamente, levando o maciço como um todo a um processo de 

ruptura global. 

A superfície de ruptura define as zonas ativa (potencialmente instável) e passiva (ou 

resistente) do maciço e sua locação constitui, portanto, o passo inicial de qualquer 

metodologia de análise da estabilidade interna de um maciço em solo grampeado. 

Esforços nos grampos só são mobilizados caso ocorram deslocamentos da zona ativa 

em relação à zona passiva. Admite-se que a superfície potencial de ruptura corresponda 

ao lugar geométrico dos pontos das tensões máximas de tração em cada grampo, 

embora isso não seja rigorosamente verdadeiro (FHWA, 2003). 
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Na presente abordagem, o módulo Slope/W foi utilizado de modo a ser forçado a buscar 

a superfície crítica de ruptura interceptando a zona do maciço reforçado e passando no 

topo do maciço a uma distância máxima de 0,5H da face (Clouterre, 1991), obtendo-se 

um valor de FS = 1,479. Uma vez delimitadas a locação das zonas ativa e passiva, 

torna-se automática a determinação dos correspondentes comprimentos de ancoragem 

de cada grampo. 
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Figura 4.53 - Locação da superfície crítica de ruptura interna ao maciço reforçado. 

4.6.2.2 – Análise da Estabilidade ao Arrancamento dos Grampos 

Com base nos estudos tensão - deformação efetuados previamente, torna-se possível 

determinar os esforços máximos de tração atuantes em cada grampo (Tmáx). A 

resistência ao arrancamento da região ancorada (Ranc) é dada pelo produto entre as 

resistências do bulbo (definida com base no fator de arrancamento dos grampos - qs) e 

os correspondentes comprimentos de ancoragem.  

O fator de segurança ao arrancamento (FSarrancamento) será dado pela razão entre a 

resistência ao arrancamento e a tração máxima, tal que: 

máx

anc
toarrancamen

T

R
FS 

                                               (4.6) 
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Os resultados obtidos para os fatores de segurança ao arrancamento dos grampos, na 

hipótese de uma inclinação de 10° com a horizontal e para diferentes condições do 

paramento estão dadas nas Tabelas 4.4 a 4.8. Os comprimentos de ancoragem variaram 

entre 0,86 m e 4,55 m, com cargas máximas atuando no Grampo 5. Os resultados 

obtidos em termos dos coeficientes de arrancamento para os grampos assegurariam as 

premissas adotadas em projeto. 

Tabela 4.4 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e sem paramento. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,46 24,63 10,71 2,30 

2 42,5 10,01 2,67 26,74 11,15 2,40 

3 42,5 10,01 2,98 29,84 16,30 1,83 

4 42,5 10,01 3,41 34,15 21,78 1,57 

5 42,5 10,01 3,95 39,55 26,35 1,50 

6 42,5 10,01 4,63 46,36 19,26 2,41 

Tabela 4.5 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e paramento 7,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,46 24,63 10,01 2,46 

2 42,5 10,01 2,67 26,74 11,10 2,41 

3 42,5 10,01 2,98 29,84 17,38 1,72 

4 42,5 10,01 3,41 34,15 25,87 1,32 

5 42,5 10,01 3,95 39,55 35,16 1,12 

6 42,5 10,01 4,63 46,36 25,02 1,85 

Tabela 4.6 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e paramento 10,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,46 24,63 9,87 2,50 

2 42,5 10,01 2,67 26,74 11,69 2,29 

3 42,5 10,01 2,98 29,84 17,17 1,74 

4 42,5 10,01 3,41 34,15 25,21 1,35 

5 42,5 10,01 3,95 39,55 31,80 1,24 

6 42,5 10,01 4,63 46,36 21,19 2,19 
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Tabela 4.7 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e paramento 15,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,46 24,63 10,00 2,46 

2 42,5 10,01 2,67 26,74 12,46 2,15 

3 42,5 10,01 2,98 29,84 17,29 1,73 

4 42,5 10,01 3,41 34,15 23,62 1,45 

5 42,5 10,01 3,95 39,55 27,42 1,44 

6 42,5 10,01 4,63 46,36 20,20 2,30 

Tabela 4.8 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e paramento 20,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,46 24,63 10,41 2,37 

2 42,5 10,01 2,67 26,74 12,72 2,10 

3 42,5 10,01 2,98 29,84 17,04 1,75 

4 42,5 10,01 3,41 34,15 22,27 1,53 

5 42,5 10,01 3,95 39,55 25,29 1,56 

6 42,5 10,01 4,63 46,36 20,66 2,24 

A Figura 4.54 apresenta a variação dos valores de FS ao arrancamento dos grampos 

para as diferentes condições analisadas. 

 

Figura 4.54 - Variações de FS ao arrancamento dos grampos x condições do paramento. 
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4.6.2.3 – Análise da Estabilidade à Ruptura por Tração 

O fator de segurança em relação à ruptura por tração dos reforços é estabelecido com 

base na relação entre a carga de uso do aço (Tmáx, barra) e a tração máxima solicitada no 

grampo (Tmáx), ou seja: 

 
máx

barramáx

reforço
T

T
FS

,


                       (4.7) 

Similarmente às análises anteriores, foram avaliados os fatores de segurança em relação 

à ruptura dos grampos, também para a hipótese de inclinação de 10° com a horizontal e 

para diferentes condições do paramento, cujos resultados estão sistematizados nas 

Tabelas 4.9 a 4.13. Nestes casos, estimou-se também o valor médio de FS para cada 

uma das condições analisadas, de forma a inferir uma condição geral de estabilidade 

para a hipótese de um ‘maciço reforçado equivalente’. Este valor médio foi máximo 

para a condição da estrutura sem paramento e mínimo para a hipótese de um paramento 

com 7,0 cm de espessura. 

Tabela 4.9 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e sem paramento). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 10,71 5,83 

3,96 

2 62,44 11,15 5,60 

3 62,44 16,30 3,83 

4 62,44 21,78 2,87 

5 62,44 26,35 2,37 

6 62,44 19,26 3,24 

 

Tabela 4.10 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e paramento de 7,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 10,01 6,24 

3,69 

2 62,44 11,10 5,63 

3 62,44 17,38 3,59 

4 62,44 25,87 2,41 

5 62,44 35,16 1,78 

6 62,44 25,02 2,50 



101 

 

Tabela 4.11 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e paramento de 10,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 9,87 6,33 

3,78 

2 62,44 11,69 5,34 

3 62,44 17,17 3,64 

4 62,44 25,21 2,48 

5 62,44 31,80 1,96 

6 62,44 21,19 2,95 

Tabela 4.12 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e paramento de 15,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 10,00 6,24 

3,81 

2 62,44 12,46 5,01 

3 62,44 17,29 3,61 

4 62,44 23,62 2,64 

5 62,44 27,42 2,28 

6 62,44 20,20 3,09 

Tabela 4.13 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e paramento de 20,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 10,41 6,00 

3,81 

2 62,44 12,72 4,91 

3 62,44 17,04 3,66 

4 62,44 22,27 2,80 

5 62,44 25,29 2,47 

6 62,44 20,66 3,02 

A Figura 4.55 apresenta a variação dos valores de FS à ruptura à tração dos grampos 

para as diferentes condições analisadas. Verifica-se que o padrão geral de variações dos 

valores de FS quanto ao arrancamento também se mantém em termos das solicitações 

de ruptura dos grampos, com uma concentração de esforços de tração e de valores 

críticos de FS à ruptura por tração para os grampos 4 e 5. 
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Figura 4.55 - Variações de FS à ruptura dos grampos x condições do paramento. 

4.7 – ANÁLISE DA ESTABILIDADE DO PROBLEMA-TIPO PARA UMA 

INCLINAÇÃO DOS GRAMPOS DE 10° E UMA SOBRECARGA DE 20 kPa 

4.7.1 – Análise Tensão - Deformação 

Neste tópico, procede-se à reanálise do estudo anterior, considerando agora a imposição 

sobre o maciço grampeado de uma sobrecarga de 20 kPa. Neste caso, a condição de 

estabilidade global da estrutura é limite, caracterizada por um valor de FS = 1,087.  O 

domínio das zonas de plastificação permaneceu essencialmente similar ao definido pela 

condição anterior (Figura 4.46). 

É importante ressaltar esta não associação direta entre critérios de estabilidade da massa 

reforçada como um todo e o mecanismo de redistribuição de tensões ao longo do 

domínio da zona reforçada do maciço (e isso pode ser decorrente das próprias 

limitações dos métodos numéricos). Assim, este parâmetro tem de ser analisado com 

bastante cautela e em caráter ilustrativo em projetos de estruturas em solos grampeados, 

a não ser em casos bem afirmativos como, por exemplo, a aplicação de uma sobrecarga 

muito elevada (por exemplo, 100 kPa) para o caso de um arranjo mais limitado do 

problema - tipo (Figura 4.56). 
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Figura 4.56 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de 10° e com sobrecarga de 

100 kPa: (a) sem paramento; (b) paramento de 10,0 cm de espessura. 

Quando se correlacionam os perfis dos deslocamentos horizontais da face do maciço 

para as diferentes concepções adotadas (Figura 4.57) também constata-se de imediato a 

relevância do paramento de face no controle das deformações do maciço. Mais uma vez 

observa-se uma tendência de espraiamento dos deslocamentos nas proximidades da base 

da estrutura em solo grampeado; assim, uma maior rigidez do paramento tende a induzir 

maiores deslocamentos horizontais junto à base da estrutura. 

 

Figura 4.57 - Deslocamentos da face do maciço x diferentes condições do paramento 

(grampos com inclinação de 10° e talude com sobrecarga de 20 kPa). 
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A correlação entre os valores das cargas axiais máximas, previstas pelas simulações no 

grampo mais sobrecarregado (Grampo 5 em todos os casos), é dada na Figura 4.58. 

 

Figura 4.58 - Valores de tração máxima no Grampo 5 x condições do paramento. 

As Figuras 4.59 e 4.60 sistematizam as correlações relativas à influência da espessura 

do paramento da estrutura em solo grampeado em termos da mobilização dos esforços 

cortantes máximos positivos e negativos, respectivamente. 

 

Figura 4.59 - Esforços cortantes máximos positivos x condições do paramento. 
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Figura 4.60 - Esforços cortantes máximos negativos x condições dos paramentos. 

A influência da rigidez do paramento nos resultados implicou uma variação de cerca de 

41% no caso dos esforços cortantes máximos positivos (valores entre 17,41 kN e 24,57 

kN, para espessuras do paramento de 7,0 cm e 20,0 cm, respectivamente) e 29% no caso 

dos esforços cortantes máximos negativos (valores entre 19,79 kN e 13,97 kN, para 

espessuras do paramento de 7,0 cm e 20,0 cm, respectivamente). As correspondentes 

variações dos momentos fletores máximos positivos estão dadas na Figura 4.61. Estas 

variações foram da ordem de 143% (entre 7,82 kN.m e 18,97 kN.m), ao passo que os 

momentos negativos se apresentaram nulos em todos os casos.  

 

Figura 4.61 - Momentos fletores máximos positivos x condições do paramento. 
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4.7.2 – Análise da Estabilidade Interna 

4.7.2.1 – Análise da Estabilidade ao Arrancamento dos Grampos 

Adotando-se a mesma sistemática anterior, a superfície crítica de ruptura interna foi 

definida (Figura 4.62), bem como a locação das zonas ativa e passiva e os respectivos 

comprimentos de ancoragem dos grampos. O FS obtido para a análise da estabilidade 

interna nesta condição de análise foi igual a 1,306. 

1,306
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Figura 4.62 - Locação da superfície crítica de ruptura interna ao maciço reforçado. 

Os resultados obtidos para os fatores de segurança ao arrancamento dos grampos, na 

hipótese de talude com sobrecarga de 20 kPa, inclinação de 10° com a horizontal e para 

diferentes condições do paramento estão dadas nas Tabelas 4.14 a 4.18. 

Tabela 4.14 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e sem paramento. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,20 22,03 2,25 9,79 

2 42,5 10,01 2,59 25,94 13,91 1,86 

3 42,5 10,01 3,15 31,54 20,21 1,56 

4 42,5 10,01 3,93 39,35 26,19 1,50 

5 42,5 10,01 0,00 0,00 31,21 - 

6 42,5 10,01 0,00 0,00 22,68 - 
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Tabela 4.15 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e paramento 7,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,20 22,03 9,00 2,45 

2 42,5 10,01 2,59 25,94 19,98 1,30 

3 42,5 10,01 3,15 31,54 25,83 1,22 

4 42,5 10,01 3,93 39,35 34,34 1,15 

5 42,5 10,01 0,00 0,00 42,37 - 

6 42,5 10,01 0,00 0,00 30,90 - 

Tabela 4.16 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e paramento 10,0 

cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,20 22,03 6,76 3,26 

2 42,5 10,01 2,59 25,94 18,52 1,40 

3 42,5 10,01 3,15 31,54 25,25 1,25 

4 42,5 10,01 3,93 39,35 33,22 1,18 

5 42,5 10,01 0,00 0,00 39,42 - 

6 42,5 10,01 0,00 0,00 26,71 - 

Tabela 4.17 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e paramento 15,0 

cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,20 22,03 6,39 3,45 

2 42,5 10,01 2,59 25,94 16,60 1,56 

3 42,5 10,01 3,15 31,54 24,98 1,26 

4 42,5 10,01 3,93 39,35 31,57 1,25 

5 42,5 10,01 0,00 0,00 34,74 - 

6 42,5 10,01 0,00 0,00 25,73 - 

Tabela 4.18 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 10°) e paramento 20,0 

cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 42,5 10,01 2,20 22,03 7,57 2,91 

2 42,5 10,01 2,59 25,94 14,98 1,73 

3 42,5 10,01 3,15 31,54 24,19 1,30 

4 42,5 10,01 3,93 39,35 30,24 1,30 

5 42,5 10,01 0,00 0,00 32,71 - 

6 42,5 10,01 0,00 0,00 26,43 - 
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A Figura 4.63 apresenta a variação dos valores de FS ao arrancamento dos grampos 

para as diferentes condições analisadas. 

 

Figura 4.63 - Variações de FS ao arrancamento dos grampos x condições do paramento. 

4.7.2.2 – Análise da Estabilidade à Ruptura por Tração 

Similarmente às análises anteriores, foram avaliados os fatores de segurança em relação 

à ruptura dos grampos, também para a hipótese de inclinação de 10° com a horizontal, 

sobrecarga de 20 kPa e para diferentes condições do paramento, cujos resultados estão 

sistematizados nas Tabelas 4.19 a 4.23. 

Tabela 4.19 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e sem paramento). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 2,25 27,75 

7,08 

2 62,44 13,91 4,49 

3 62,44 20,21 3,09 

4 62,44 26,19 2,38 

5 62,44 31,21 2,00 

6 62,44 22,68 2,75 
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Tabela 4.20 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e paramento de 7,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 9,00 6,94 

2,97 

2 62,44 19,98 3,13 

3 62,44 25,83 2,42 

4 62,44 34,34 1,82 

5 62,44 42,37 1,47 

6 62,44 30,90 2,02 
 

Tabela 4.21 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e paramento de 10,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 6,76 9,24 

3,48 

2 62,44 18,52 3,37 

3 62,44 25,25 2,47 

4 62,44 33,22 1,88 

5 62,44 39,42 1,58 

6 62,44 26,71 2,34 

 

Tabela 4.22 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e paramento de 15,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 6,39 9,77 

3,71 

2 62,44 16,60 3,76 

3 62,44 24,98 2,50 

4 62,44 31,57 1,98 

5 62,44 34,74 1,80 

6 62,44 25,73 2,43 

 

Tabela 4.23 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 10° e paramento de 20,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 62,44 7,57 8,25 

3,56 

2 62,44 14,98 4,17 

3 62,44 24,19 2,58 

4 62,44 30,24 2,06 

5 62,44 32,71 1,91 

6 62,44 26,43 2,36 
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A Figura 4.64 apresenta a variação dos valores de FS à ruptura à tração dos grampos 

para as diferentes condições analisadas. 

 

Figura 4.64 - Variações de FS à ruptura dos grampos x condições do paramento. 
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CAPÍTULO 5 
 

TALUDE EM SOLO GRAMPEADO − ESTUDO DE CASO 

5.1 – ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso que será analisado nesta dissertação refere-se a um muro grampeado 

executado nas obras industriais de ampliação da fábrica da Toyota situada no município 

de Sorocaba/ SP. Trata-se de uma estrutura destinada à contenção de uma escavação 

com profundidade de 6,5 m, submetida a elevadas sobrecargas (da ordem de 100 kPa) 

acima e adjacente à estrutura de contenção (Pitta et al., 2013). A Figura 5.1 apresenta a 

geometria do projeto da obra executada. 

 

Figura 5.1 - Seção transversal do projeto original (cotas em centímetros). 

A estrutura em solo grampeado comportou duas séries de chumbadores inseridos num 

maciço estratificado (camadas de aterro, areia fina argilosa e de siltes argilo-arenosos). 

Ambas as séries foram compostas por três linhas de tirantes, a superior com 10,0 m de 

comprimento e a inferior com 9,0 m de comprimento. Os tirantes, em forma de barras 

de aço CA50 com 25 mm de diâmetro, foram executados com inclinação uniforme de 

15, adotando-se espaçamentos de 1,0 m na direção horizontal e de 1,20 m na vertical. 

A Figura 5.2 mostra uma vista geral da obra realizada. 
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Figura 5.2 - Vista geral da obra executada (Pitta et al., 2013). 

5.2 – PARÂMETROS ADOTADOS NAS ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

5.2.1 – Parâmetros dos Solos 

Os parâmetros dos solos foram definidos a partir dos valores médios de NSPT obtidos a 

partir das sondagens a percussão realizadas no local e por correlações com outras obras 

geotécnicas na região e estão sistematizados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Parâmetros dos solos. 

Tipo de solo NSPT 
Peso específico 

(kN/m³) 

Coesão 

(kPa) 

Ângulo de 

atrito (°) 

Aterro – areia fina argilosa 15 20,5 10,0 37° 

Areia fina argilosa 6 18,5 0,0 26° 

Silte argilo arenoso 9 18,5 20,0 22° 

Silte argilo arenoso 20 20,0 40,0 25° 

5.2.2 – Parâmetros dos Grampos 

Os parâmetros mais característicos dos chumbadores ou grampos utilizados na estrutura 

de contenção estão apresentados na Tabela 5.2, reproduzindo efetivamente as condições 

de campo. Os valores do parâmetro qs - resistência unitária ao cisalhamento - foram 

adotados com base nos dados na Tabela 2.3 (Elias e Juran, 1991 apud FHWA, 2003). 
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Tabela 5.2 - Características dos grampos da estrutura em solo grampeado. 

Grampo 

Diâmetro da 

barra de aço 

(mm) – CA 50 

Espaçamento dos 

grampos (m) Comprimento 

do grampo (m) 

Resistência 

unitária ao 

cisalhamento 

(qs) (kPa) 
Vertical Horizontal 

1 ϕ 25,0 1,20 1,00 10,0 115,0 

2 ϕ 25,0 1,20 1,00 10,0 115,0 

3 ϕ 25,0 1,20 1,00 10,0 115,0 

4 ϕ 25,0 1,20 1,00 9,0 115,0 

5 ϕ 25,0 1,20 1,00 9,0 100,0 

6 ϕ 25,0 1,20 1,00 9,0 100,0 

5.2.3 – Parâmetros do Projeto 

Os principais parâmetros adotados no projeto da obra analisada estão apresentados a 

seguir, indicados pela tela de entrada de dados do programa utilizado (Figura 5.3), 

destacando-se o diâmetro de bulbo (tomado como sendo igual a 0,10 m), a resistência 

unitária ao cisalhamento (qs), variando entre 100 e 115 kPa (Tabela 5.2) e uma 

resistência característica do aço igual a 213,43 kN.  

 

Figura 5.3 - Interface da entrada de dados do programa Slope/W para o estudo de caso. 
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5.3 – RESULTADOS DAS ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

As análises por equilíbrio limite da estabilidade do maciço em solo grampeado foram 

feitas pelo método de Morgenstern e Price, com base na geometria de projeto do estudo 

de caso, com as duas séries de grampos inclinadas de 15° com a direção horizontal 

(Figura 5.4).  
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Figura 5.4 - Análise da estabilidade do estudo de caso (grampos com inclinação de 15°). 

O coeficiente de segurança de 1,639 foi obtido para uma superfície crítica passando 

além da base do maciço reforçado e tangenciando a interface entre as duas camadas de 

silte argilo - arenoso. A Tabela 5.3 apresenta os valores de FS mínimos obtidos para 

potenciais outras concepções de projeto (inclinações dos grampos entre 0° e 35°). 

Tabela 5.3 - FS mínimos em função da inclinação dos grampos. 

Inclinação do grampo 

(°) 

Fator de segurança 

(FS) 

0 1,500 

5 1,547 

10 1,596 

15 1,639 

20 1,599 

25 1,465 

30 1,193 

35 0,986 
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As variações dos valores mínimos de FS com a inclinação dos grampos são mostradas 

na Figura 5.5. Observa-se que estes valores críticos dos coeficientes de segurança foram  

máximos para a inclinação adotada no projeto (15°), passando a ser restritivos para 

maiores inclinações, da ordem de 30° e 35° (valores de FS entre 1,19 e 0,99, 

respectivamente). 

 

Figura 5.5 - Inclinação dos grampos x fatores de segurança. 

5.4 – PARÂMETROS ADOTADOS NAS ANÁLISES TENSÃO - DEFORMAÇÃO 

5.4.1 – Parâmetros dos Solos 

Os parâmetros geotécnicos do solo foram os mesmos adotados na modelagem do 

problema por equilíbrio limite. Na proposição de um modelo tensão-deformação do tipo 

elasto-plástico para os solos, os parâmetros adotados estão sistematizados na Tabela 5.4.  

O módulo de elasticidade foi estimado com base na correlação proposta por Aoki e 

Velloso (1975), tal que: 

SPTNKE ..
                                                          (5.1)

 

sendo β  um fator de ajuste proposto pelos autores; K um parâmetro função do tipo de 

solo (valores tabelados) e NSPT  o número médio de golpes de cada camada de solo. 
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Tabela 5.4 - Parâmetros do modelo elasto-plástico dos solos. 

Tipo de solo NSPT 
β 

(%) 

K 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(kPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Aterro – areia fina argilosa 15 3,0 600 27.000 0,334 

Areia fina argilosa 6 3,0 600 10.800 0,334 

Silte argilo arenoso 9 3,0 250 6.750 0,334 

Silte argilo arenoso 20 3,0 250 15.000 0,334 

5.4.2 – Parâmetros dos Grampos  

Mantidos os parâmetros geométricos do problema tipo, os grampos são modelados 

como elementos de viga na concepção do software adotado, a partir dos seguintes dados 

(Figura 5.6): 

 

Figura 5.6 - Modelagem dos grampos como elementos de viga. 

 Módulo de elasticidade equivalente do grampo: 30.672 MPa; 

 Área da seção transversal do grampo: 7,854 . 10-3 m2; 

 Momento de inércia da seção transversal do grampo: 4,9087 . 10-6 m4. 

 

5.4.3 – Parâmetros do Paramento  

Similarmente ao caso dos grampos, os paramentos também são modelados como 

elementos de viga (Figura 5.7). O módulo de elasticidade do paramento será o mesmo 

que o do grampo (30.672,00 MPa) para um concreto com fck de 30 MPa. Os valores da 
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área da seção transversal e do momento de inércia serão variáveis em função das 

espessuras adotadas nas análises tensão - deformação. 

 

Figura 5.7 - Modelagem dos paramentos como elementos de viga. 

5.4.4 – Modelagem da Geometria do Problema 

Trata-se de uma escavação vertical com 6,5 m de profundidade, a ser desenvolvida em 

seis etapas: o primeiro nível com 90,0 cm de profundidade, os seguintes com 120,0 cm 

e o último com 80,0 cm. As condições de contorno foram estabelecidas de maneira que, 

no limite inferior horizontal são impedidos os deslocamentos nas direções horizontal e 

vertical e, nos limites verticais, esquerdo e direito, são impedidos os deslocamentos 

horizontais A malha de elementos finitos foi definida por 82.597 nós, formando 82.098 

elementos com dimensões aproximadas de 0,10 m x 0,10 m (Figura 5.8).  
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Figura 5.8 - Modelagem da geometria do problema na rotina “Insitu”. 

5.5 – INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DO PARAMENTO NAS ANÁLISES 

5.5.1 – Análise Tensão - Deformação 

As análises de estabilidade indicaram o maior FS da estrutura em solo grampeado para 

uma inclinação dos grampos de 15° (geometria adotada em projeto, com FS = 1,64). A 

Figura 5.9 apresenta os resultados das simulações numéricas do comportamento tensão - 

deformação do maciço, para diferentes condições do paramento. 
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Figura 5.9 - Regiões plastificadas para grampos inclinados 15°: (a) sem paramento; (b) 

paramento com 7 cm; (c) paramento com 10 cm; (d) paramento com 15 cm; (e) 

paramento com 20 cm. 

Verifica-se que a instalação do paramento propiciou uma redução significativa das 

regiões de plastificação junto à face do maciço grampeado e que essa configuração foi 

mantida essencialmente equivalente para todas as espessuras adotadas nas análises. Ou 

seja, a ação estrutural do paramento é essencial no controle dos deslocamentos da face 

do maciço (Figura 5.10), mas esta contribuição tende a ser praticamente independente 

da espessura adotada em projeto. Estes deslocamentos tenderam a ser máximos a uma 

profundidade correspondente ao terço inferior da face da estrutura. 
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Figura 5.10 - Deslocamentos da face do maciço x diferentes condições do paramento 

(inclinação dos grampos de 15°). 

A redistribuição das tensões e deformações no domínio do maciço grampeado pode ser 

quantificada pela mobilização das zonas de plastificação (Figura 5.11) ou 

deslocamentos da face do maciço (Figura 5.12) na hipótese da adoção de variantes do 

projeto baseadas em inclinações mais acentuadas dos grampos. 
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Figura 5.11 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de (a) 25° e (b) 35° 

(paramento com 10 cm de espessura). 

 

Figura 5.12 - Deslocamentos da face do maciço x diferentes inclinações do paramento 

(maciço sem paramento). 

Na concepção geométrica dos grampos adotada na obra executada (inclinação de 15°), 

os maiores esforços foram mobilizados no Grampo 5, para um paramento com 7,0 cm 

de espessura (Figura 5.13). Os esforços de tração no grampo mostraram uma redução 
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significativa para paramentos mais rígidos (espessuras de 15 ou 20 cm do paramento) 

em relação a menores espessuras (7 cm ou 10 cm de paramento). 

 

Figura 5. 13 - Valores de tração máxima no Grampo 5 x condições do paramento. 

As Figuras 5.14 e 5.15 sistematizam as correlações relativas à influência da espessura 

do paramento da estrutura real em solo grampeado analisada, em termos da mobilização 

dos esforços cortantes máximos positivos e negativos, respectivamente. Os resultados 

mostram que há uma tendência de acréscimo dos esforços cortantes máximos positivos 

com o aumento da rigidez do paramento de face. Assim, para a menor espessura (7,0 

cm) e maior espessura (20,0 cm) adotadas para o paramento, foram obtidos esforços 

cortantes máximos positivos respectivos de 27,29 kN e 53,05kN, um aumento de 

aproximadamente 94%. Por outro lado, os esforços cortantes máximos negativos 

apresentam valor máximo de 72,46 kN para o paramento com 20,0 cm de espessura e 

um valor mínimo de 51,14 kN para o paramento com 7,0 cm, correspondente a um fator 

de redução da ordem de 42%. 
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Figura 5.14 - Esforços cortantes máximos positivos x condições do paramento. 

 

Figura 5.15 - Esforços cortantes máximos negativos x condições do paramento. 

Em termos de momentos fletores máximos, positivos e negativos, os resultados estão 

indicados nas Figuras 5.16 e 5.17, respectivamente. No primeiro caso, os valores limites 

foram 10,47 kN.m e 26,93 kN.m (variação de 157%) e, no segundo, 7,74 kN.m e 21,88 

kN.m (variação de 183%). 
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Figura 5.16 - Momentos fletores máximos positivos x condições do paramento. 

 

Figura 5.17 - Momentos fletores máximos negativos x condições do paramento. 

5.5.2 – Análise da Estabilidade Interna 

A locação da superfície crítica de ruptura interceptando a zona do maciço reforçado, 

obtida pelo Programa Slope/W, está indicada na Figura 5.18, correspondente a um valor 

de FS = 1,73, que permitiu, então, a determinação dos correspondentes comprimentos 

de ancoragem de cada grampo. 



125 

 

1,730

Distância (m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

E
le

v
a
ç
ã
o

 (
m

)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 

Figura 5.18 - Locação da superfície crítica de ruptura interna ao maciço reforçado. 

O estudo do fator de segurança ao arrancamento foi realizado, então, para cada uma das 

seguintes situações: talude com grampos inclinados de 15° com a horizontal sem 

paramento e com paramento de 7 cm, 10 cm, 15 cm e 20 cm. Os resultados estão 

sistematizados nas Tabelas 5.5 a 5.9 a seguir.  

Tabela 5.5 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 15°) e sem paramento. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 5,83 210,63 14,18 14,85 

2 115 36,13 6,35 229,41 38,08 6,02 

3 115 36,13 7,00 252,90 42,60 5,94 

4 115 36,13 6,82 246,40 71,93 3,43 

5 100 31,42 7,82 245,67 86,81 2,83 

6 100 31,42 0,00 0,00 24,86 - 

 

Tabela 5.6 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 15°) e paramento 7,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 5,83 210,63 33,81 6,23 

2 115 36,13 6,35 229,41 59,70 3,84 

3 115 36,13 7,00 252,90 60,91 4,15 

4 115 36,13 6,82 246,40 81,40 3,03 

5 100 31,42 7,82 245,67 101,48 2,42 

6 100 31,42 0,00 0,00 50,17 - 
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Tabela 5.7 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 15°) e paramento 10,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 5,83 210,63 41,00 5,14 

2 115 36,13 6,35 229,41 57,97 3,96 

3 115 36,13 7,00 252,90 60,88 4,15 

4 115 36,13 6,82 246,40 84,99 2,90 

5 100 31,42 7,82 245,67 99,36 2,47 

6 100 31,42 0,00 0,00 49,62 - 

 

Tabela 5.8 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 15°) e paramento 15,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 5,83 210,63 46,56 4,52 

2 115 36,13 6,35 229,41 51,93 4,42 

3 115 36,13 7,00 252,90 63,20 4,00 

4 115 36,13 6,82 246,40 89,63 2,75 

5 100 31,42 7,82 245,67 93,54 2,63 

6 100 31,42 0,00 0,00 51,73 - 

 

Tabela 5.9 - FS ao arrancamento dos grampos (inclinação de 15°) e paramento 20,0 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 5,83 210,63 49,55 4,25 

2 115 36,13 6,35 229,41 47,31 4,85 

3 115 36,13 7,00 252,90 72,61 3,48 

4 115 36,13 6,82 246,40 91,23 2,70 

5 100 31,42 7,82 245,67 88,64 2,77 

6 100 31,42 0,00 0,00 53,17 - 

 

A Figura 5.19 apresenta a variação dos valores de FS ao arrancamento dos grampos 

para as diferentes condições analisadas. Os esforços de tração mobilizados para a 

condição sem paramento são significativamente mais baixos, resultando FS contra o 

arrancamento bastante maiores particularmente para os três grampos mais superficiais. 

Nas condições de paramento rígido, a variação dos valores de FS contra arrancamento 

mostrou-se bastante similar para as diferentes espessuras admitidas, com valores médios 

variando entre 3,01 e 3,28. 
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Figura 5.19 - Variações de FS ao arrancamento dos grampos x condições do paramento. 

Finalmente, as Tabelas 5.10 a 5.14 apresentam os resultados das análises da estabilidade 

interna da estrutura real analisada como estudo de caso, em termos dos fatores de 

segurança em relação à ruptura dos grampos.  

Tabela 5.10 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 15° e sem paramento). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 14,18 10,75 

4,72 

2 152,45 38,08 4,00 

3 152,45 42,60 3,58 

4 152,45 71,93 2,12 

5 152,45 86,81 1,76 

6 152,45 24,86 6,13 

Tabela 5.11 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 15° e paramento de 7,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 33,81 4,51 

2,66 

2 152,45 59,70 2,55 

3 152,45 60,91 2,50 

4 152,45 81,40 1,87 

5 152,45 101,48 1,50 

6 152,45 50,17 3,04 
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Tabela 5.12 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 15° e paramento de 10,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 41,00 3,72 

2,54 

2 152,45 57,97 2,63 

3 152,45 60,88 2,50 

4 152,45 84,99 1,79 

5 152,45 99,36 1,53 

6 152,45 49,62 3,07 

Tabela 5.13 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 15° e paramento de 15,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 46,56 3,27 

2,48 

2 152,45 51,93 2,94 

3 152,45 63,20 2,41 

4 152,45 89,63 1,70 

5 152,45 93,54 1,63 

6 152,45 51,73 2,95 

Tabela 5.14 - FS à ruptura dos grampos (inclinação de 15° e paramento de 20,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 49,55 3,08 

2,44 

2 152,45 47,31 3,22 

3 152,45 72,61 2,10 

4 152,45 91,23 1,67 

5 152,45 88,64 1,72 

6 152,45 53,17 2,87 

A correlação entre os valores de FS obtidos nestas análises é dada na Figura 5.20. 

Verifica-se que, quanto aos critérios de segurança interna da estrutura em relação a 

mecanismos de ruptura por tração dos grampos, os valores de FS apresentaram valores 

máximos para a condição sem paramento e mostraram-se essencialmente similares para 

as diferentes espessuras admitidas para o paramento, sendo que estes valores tenderam a 

ser mais críticos para os grampos 4 e 5.  
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Figura 5.20 - Variações de FS à ruptura dos grampos x condições do paramento. 

5.6 – INFLUÊNCIA DO COMPRIMENTO DOS GRAMPOS NAS ANÁLISES 

5.6.1 – Análise Tensão - Deformação 

A avaliação do comportamento geotécnico da estrutura real em solo grampeado foi 

complementada impondo-se à mesma uma concepção crítica de projeto, que consistiu 

na hipótese de uma subestimativa do comprimento dos grampos em relação ao projeto 

original. Neste propósito, foram refeitas as análises de estabilidade (Figura 5.21), 

considerando a mesma geometria original mas comprimentos dos grampos de 8,0 m. 
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Figura 5.21 - Locação da superfície crítica de ruptura interna ao maciço reforçado. 
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Neste caso, a locação da superfície crítica tendeu a ser interna ao maciço reforçado, com 

um FS crítico igual a 1,340, com os domínios das zonas de plastificação permanecendo 

essencialmente similares à concepção do projeto original (Figura 5.22). Os perfis dos 

deslocamentos horizontais da face do maciço, para as diferentes concepções adotadas, 

mostram-se essencialmente similares em relação ao projeto original (Figura 5.9). 

 

        

Figura 5.22 - Regiões plastificadas para grampos inclinados de 15°: (a) sem paramento; 

(b) paramento com 20 cm. 

Os valores das cargas axiais máximas no reforço mais sobrecarregado (Grampo 5) 

tonam-se bem mais pronunciados, tal como as defasagens entre os valores limites para 

os diferentes casos analisados (Figura 5.23). 

 

Figura 5.23 - Valores de tração máxima no Grampo 5 x condições do paramento. 
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As Figuras 5.24 e 5.25 apresentam os valores dos esforços cortantes máximos positivos 

e negativos, respectivamente, atuantes no paramento, em função das espessuras. Nota-se 

a mesma clara distinção da resposta da estrutura para baixas e elevadas espessuras de 

paramento, tal como no projeto original, em termos dos esforços cortantes máximos 

positivos. Quanto aos esforços cortantes máximos negativos, estes ficaram reduzidos e 

concentrados numa faixa entre 50 kN e 60 kN. 

 

Figura 5.24 - Esforços cortantes máximos positivos x condições do paramento. 

 

 

Figura 5.25 - Esforços cortantes máximos negativos x condições do paramento. 
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Em termos de momentos fletores máximos, positivos e negativos, os resultados estão 

indicados nas Figuras 5.26 e 5.27, respectivamente, reproduzindo, quase que fielmente, 

as mesmas distribuições obtidas para o projeto original. 

 

Figura 5.26 - Momentos fletores máximos positivos x condições do paramento. 

 

Figura 5.27 - Momentos fletores máximos negativos x condições do paramento. 
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5.6.2 – Análise da Estabilidade Interna 

Para a superfície crítica delimitada (Figura 5.21) e os respectivos comprimentos de 

ancoragem, foram avaliados, similarmente às análises precedentes, os valores dos 

fatores de segurança ao arrancamento dos grampos inclinados de 15° e comprimentos 

de 8,0 m, para as condições sem paramento e com paramento de 7 cm, 10 cm, 15 cm e 

20 cm (Tabelas 5.15 a 5.19). A Figura 5.28 apresenta a variação dos valores de FS ao 

arrancamento dos grampos para as diferentes condições analisadas (redução acentuada 

dos valores de FS em relação à concepção original do projeto). 

Tabela 5.15 - FS ao arrancamento dos grampos (comprimento 8,0 m) e sem paramento. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 3,66 132,23 10,47 12,63 

2 115 36,13 4,22 152,46 39,27 3,88 

3 115 36,13 4,91 177,39 41,90 4,23 

4 115 36,13 5,75 207,74 70,80 2,93 

5 100 31,42 6,77 212,69 87,33 2,44 

6 100 31,42 0,00 0,00 24,33 0,00 

Tabela 5.16 - FS ao arrancamento dos grampos (comprimento 8,0 m) e paramento 7 cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 3,66 132,23 33,10 3,99 

2 115 36,13 4,22 152,46 58,23 2,62 

3 115 36,13 4,91 177,39 60,07 2,95 

4 115 36,13 5,75 207,74 79,76 2,60 

5 100 31,42 6,77 212,69 101,18 2,10 

6 100 31,42 0,00 0,00 49,44 0,00 

Tabela 5.17 - FS ao arrancamento dos grampos (comprimento 8,0 m) e paramento 10 

cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 3,66 132,23 40,66 3,25 

2 115 36,13 4,22 152,46 57,65 2,64 

3 115 36,13 4,91 177,39 60,60 2,93 

4 115 36,13 5,75 207,74 83,91 2,48 

5 100 31,42 6,77 212,69 98,97 2,15 

6 100 31,42 0,00 0,00 50,00 0,00 
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Tabela 5.18 - FS ao arrancamento dos grampos (comprimento 8,0 m) e paramento 15 

cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 3,66 132,23 46,59 2,84 

2 115 36,13 4,22 152,46 53,38 2,86 

3 115 36,13 4,91 177,39 64,40 2,75 

4 115 36,13 5,75 207,74 88,75 2,34 

5 100 31,42 6,77 212,69 93,62 2,27 

6 100 31,42 0,00 0,00 53,62 0,00 

Tabela 5.19 - FS ao arrancamento dos grampos (comprimento 8,0 m) e paramento 20 

cm. 

Grampo 
qs Farr Lanc Ranc Tmáx 

FSarrancamento 
kPa kN/m m kN kN 

1 115 36,13 3,66 132,23 49,22 2,69 

2 115 36,13 4,22 152,46 47,31 3,22 

3 115 36,13 4,91 177,39 71,43 2,48 

4 115 36,13 5,75 207,74 88,46 2,35 

5 100 31,42 6,77 212,69 89,82 2,37 

6 100 31,42 0,00 0,00 53,76 0,00 

 
Figura 5.28 - Variações de FS ao arrancamento dos grampos x condições do paramento. 

 



135 

 

Finalmente, as Tabelas 5.20 a 5.24 apresentam os resultados das análises da estabilidade 

interna da estrutura analisada como estudo de caso, para comprimentos de grampos de 

8,0 m, em termos dos fatores de segurança em relação à ruptura dos grampos, cuja 

variação é apresentada na Figura 5.29, essencialmente similares ao projeto original.  

Tabela 5.20 - FS à ruptura dos grampos (comprimento 8,0 m e sem paramento). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 10,47 14,56 

5,37 

2 152,45 39,27 3,88 

3 152,45 41,90 3,64 

4 152,45 70,80 2,15 

5 152,45 87,33 1,75 

6 152,45 24,33 6,27 

 

Tabela 5.21 - FS à ruptura dos grampos (comprimento 8,0 m e paramento de 7,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 33,10 4,61 

2,71 

2 152,45 58,23 2,62 

3 152,45 60,07 2,54 

4 152,45 79,76 1,91 

5 152,45 101,18 1,51 

6 152,45 49,44 3,08 

 

Tabela 5.22 - FS à ruptura dos grampos (comprimento 8,0 m e paramento de 10,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 40,66 3,75 

2,55 

2 152,45 57,65 2,64 

3 152,45 60,60 2,52 

4 152,45 83,91 1,82 

5 152,45 98,97 1,54 

6 152,45 50,00 3,05 
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Tabela 5.23 - FS à ruptura dos grampos (comprimento 8,0 m e paramento de 15,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 46,59 3,27 

2,45 

2 152,45 53,38 2,86 

3 152,45 64,40 2,37 

4 152,45 88,75 1,72 

5 152,45 93,62 1,63 

6 152,45 53,62 2,84 

 

Tabela 5.24 - FS à ruptura dos grampos (comprimento 8,0 m e paramento de 20,0 cm). 

Grampo 
Tmáx,barra

 
Tmáx 

FSreforço FSmédio 
kN kN 

1 152,45 49,22 3,10 

2,45 

2 152,45 47,31 3,22 

3 152,45 71,43 2,13 

4 152,45 88,46 1,72 

5 152,45 89,82 1,70 

6 152,45 53,76 2,84 

 

 

Figura 5.29 - Variações de FS à ruptura dos grampos x condições do paramento. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

COMPLEMENTARES 

6.1 – CONCLUSÕES 

Os estudos realizados nas simulações numéricas demonstram que, em função das 

condições de obra (particularmente para maciços com faces verticais), estruturas em 

solos grampeados demandam análises tensões - deformações para uma efetiva avaliação 

do seu comportamento geotécnico, além das análises convencionalmente adotadas por 

equilíbrio limite. 

Desta forma, a ação de uma sobrecarga ou uma geometria específica podem impor ao 

maciço grampeado feições significativas de plastificação, efeitos não adequadamente 

absorvidos e caracterizados por análises de estabilidade convencionais (resultados 

limitados a um dado valor de fator de segurança da estrutura). Estas situações podem ser 

bem compreendidas por meio de uma campanha de simulações numéricas baseadas na 

variação e/ou consideração de parâmetros geométricos e geotécnicos distintos para uma 

dada concepção de maciço em solo grampeado.  

Estas premissas foram aplicadas no presente trabalho, inicialmente a partir de um 

problema-tipo (talude de corte com 6,0 m de altura reforçado com seis inclusões na 

forma de barras de aço CA50 com 16 mm de diâmetro e 5,0 m de comprimento, com 

inclinações variáveis entre 0° e 35°) e posteriormente a um estudo de caso de obra real 

(escavação vertical com profundidade de 6,5 m, submetida a uma sobrecarga de 100 

kPa, reforçada com duas séries de chumbadores compostas por três linhas de tirantes, a 

superior com 10,0 m de comprimento e a inferior com 9,0 m de comprimento, todos 

inclinados de 15). 

A concepção integrada das duas vertentes de análise mostrou-se bastante efetiva por 

meio da aplicação do Programa GeoStudio, módulos Slope/W e Sigma/W (versão 

2012), uma vez que possibilita a interface direta entre arquivos e uma reavaliação e/ou 

refinamento das análises conjugadas entre ambos os módulos. 
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Nas simulações numéricas implementadas por meio do problema-tipo, foram analisadas 

as influências relativas da inclinação dos grampos, das condições de rigidez do 

paramento e da ação de sobrecargas.  

Para uma ampla faixa de inclinações dos grampos (0° a 35°), os resultados mostraram 

que, à medida em que se aumentou a inclinação dos grampos (em relação ao eixo 

horizontal), foram mobilizados maiores deslocamentos na face do talude, especialmente 

no terço inferior do perfil, para quaisquer condições de rigidez do paramento. Por outro 

lado, os esforços de tração nos grampos tenderam a decrescer com o aumento da 

inclinação dos grampos. Para todos os casos analisados, o penúltimo grampo (Grampo 

5) mostrou-se sempre ser o mais sobrecarregado do conjunto. Na hipótese do maciço 

sem paramento, os esforços de tração mobilizados no Grampo 5 variaram entre 28,49 

kN e 15,97 kN (locação horizontal e inclinado de 35, respectivamente), uma redução 

da ordem de 44%. 

A influência da rigidez do paramento foi considerada admitindo-se espessuras iguais a 

7,0 cm; 10,0 cm; 15,0 cm e 20,0 cm. Constatou-se que a utilização do paramento inibiu 

consideravelmente as deformações da massa de solo grampeado e reduziu de forma 

significativa as regiões de plastificação no maciço, mantendo-se, porém, a tendência de 

acréscimos das zonas de plastificação com o aumento da inclinação dos grampos. 

Nestes casos, os esforços cortantes e os momentos fletores positivos foram sempre 

crescentes com o aumento da inclinação dos grampos, ao passo que os esforços 

negativos foram máximos para uma inclinação de 5° dos grampos, enquanto os 

momentos fletores negativos foram sempre muito baixos e praticamente constantes. 

Para as condições usuais de geometria de obras de contenção em solo grampeado, com 

paramento vertical e grampos inclinados de 10°, o coeficiente de segurança da estrutura 

analisada foi igual a 1,402. Verificou-se que, quanto menor a espessura do paramento 

de face, maiores são os esforços de tração mobilizados nos grampos (por exemplo, os 

esforços de tração atuantes no Grampo 5, que aumentaram aproximadamente 33% da 

situação da face sem paramento para a situação com paramento de face de 7,0 cm, 

apresentaram uma redução de aproximadamente 28% da carga quando a espessura do 

paramento passou de 7,0 cm para 20,0 cm).  
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Adicionalmente, observa-se um aumento gradual dos momentos fletores máximos 

positivos e dos esforços cortantes máximos positivos com o aumento da rigidez do 

paramento de face. Tomando-se a menor (7,0 cm) e a maior espessura (20,0 cm) de 

paramento, ocorreu um aumento de aproximadamente 126% nos momentos fletores 

máximos mobilizados e um aumento de aproximadamente 41% para os esforços 

cortantes máximos positivos. Em termos das análises de estabilidade interna, os valores 

dos fatores de segurança, tanto em termos de resistência à tração como ao arrancamento 

dos reforços, tenderam a ser críticos para os grampos 4 e 5.  

Visando a simulação de uma condição crítica de projeto no âmbito do problema-tipo, 

considerou-se a imposição sobre o maciço grampeado de uma sobrecarga de 20 kPa, 

que resultou em uma condição limite de estabilidade global da estrutura com um valor 

de FS = 1,087. Entretanto, o domínio das zonas de plastificação decorrentes não foi 

alterado, mostrando não existir uma correlação direta entre critérios de estabilidade da 

massa reforçada como um todo e o mecanismo de redistribuição de tensões ao longo do 

domínio da zona reforçada do maciço. Os demais resultados da análise tensão-

deformação ratificaram a influência específica da sobrecarga aplicada. 

Nos estudos correspondentes ás análises de estabilidade interna, os valores de FS ao 

arrancamento dos grampos tenderam a se tornar críticos (FS da ordem e 1,0), ao passo 

que os valores de FS à ruptura por tração tenderam a ser menores e equivalentes para 

quase todos os grampos (à exceção do mais superficial), sem concentração de valores 

críticos em relação aos grampos 4 e 5, como ocorreu no problema original. 

Nas simulações numéricas implementadas por meio do estudo de caso (estrutura de 

contenção de uma escavação com profundidade de 6,5 m, submetida a uma sobrecarga 

de 100 kPa), foram analisadas as influências relativas da inclinação dos grampos, das 

condições de rigidez do paramento e dos comprimentos dos grampos.  

As análises de estabilidade indicaram que o maior FS obtido para a estrutura em solo 

grampeado ocorreu para uma inclinação dos grampos de 15° (FS = 1,64). A ação 

estrutural do paramento mostrou-se essencial no controle dos deslocamentos da face do 

maciço e praticamente independente da espessura adotada em projeto.  
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Na concepção geométrica dos grampos adotada na obra executada (inclinação de 15°), 

os maiores esforços foram mobilizados no Grampo 5, para um paramento com 7,0 cm 

de espessura. Os esforços de tração no grampo mostraram uma redução significativa 

para paramentos mais rígidos (espessuras de 15 ou 20 cm do paramento) em relação a 

menores espessuras (7 cm ou 10 cm de paramento). Os resultados mostram que há uma 

tendência de acréscimo dos esforços cortantes máximos positivos com o aumento da 

rigidez do paramento de face. 

A locação da superfície crítica de ruptura interceptando a zona do maciço reforçado, 

obtida pelo Programa Slope/W, correspondeu a um valor de FS = 1,73, que permitiu, 

então, a determinação dos correspondentes comprimentos de ancoragem de cada 

grampo. Os esforços de tração mobilizados para a condição sem paramento foram 

significativamente mais baixos, resultando FS contra o arrancamento bastante maiores, 

particularmente para os três grampos mais superficiais. Nas condições de paramento 

rígido, a variação dos valores de FS contra arrancamento mostrou-se bastante similar 

para as diferentes espessuras admitidas, com valores médios variando entre 3,01 e 3,28. 

Quanto aos critérios de segurança interna da estrutura em relação a mecanismos de 

ruptura por tração dos grampos, os valores de FS apresentaram valores máximos para a 

condição sem paramento e mostraram-se essencialmente similares para as diferentes 

espessuras admitidas para o paramento, sendo que estes valores tenderam a ser mais 

críticos para os grampos 4 e 5. 

A avaliação do comportamento geotécnico da estrutura real em solo grampeado foi 

complementada impondo-se à mesma uma concepção crítica de projeto, que consistiu 

na hipótese de uma subestimativa do comprimento dos grampos em relação ao projeto 

original, tendo sido adotados comprimentos dos grampos de 8,0 m. 

Neste caso, a locação da superfície crítica tendeu a ser interna ao maciço reforçado, com 

um FS crítico igual a 1,340, com os domínios das zonas de plastificação permanecendo 

essencialmente similares à concepção do projeto original. Os valores das cargas axiais 

máximas no reforço mais sobrecarregado (Grampo 5) tornaram-se bem mais 

pronunciados, tal como se deu também com as defasagens entre os valores limites para 

os diferentes casos analisados. 
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Em termos da estabilidade interna da estrutura nesta nova condição, ocorreu uma 

redução acentuada dos valores de FS ao arrancamento dos grampos em relação à 

geometria executada da obra, ao passo que os fatores de segurança em relação à ruptura 

dos grampos permaneceram essencialmente similares ao projeto original. 

6.2 – SUGESTÕES PARA PESQUISAS COMPLEMENTARES 

Analisando os trabalhos publicados no Brasil pode-se observar que o conhecimento e o 

aprimoramento da técnica de solo grampeado advêm principalmente da experiência dos 

executores de obras desta natureza. Assim, impõe-se uma grande necessidade do 

desenvolvimento de modelos numéricos gerados a partir de softwares que facilitem a 

compreensão das situações observadas em campo, ou seja, é preciso gerar modelos 

matemáticos que possam prever o comportamento da obra a curto e a longo prazo. Para 

a otimização de projetos utilizando solo grampeado necessita-se, desta forma, de uma 

evolução dos métodos de análise e da comprovação dos resultados por meio de 

monitoramento em campo efetuado durante a execução de obras.  

Algumas possibilidades de pesquisas futuras que muito viriam a contribuir para esse 

panorama apresentado seriam: 

- Efetuar a comparação entre resultados obtidos por meio de estudos de deslocamentos 

obtidos por modelagem numérica com valores obtidos através de instrumentação de 

uma obra grampeada;  

- Estudar a contribuição da rigidez e do comportamento estrutural do paramento no 

dimensionamento geral de estruturas em solos grampeados;  

- Estudar o comportamento à fluência de estruturas em solos grampeados; 

- Avaliar o comportamento geotécnico de estruturas de solos grampeados por meio de 

modelagem física, simulando ensaios de arrancamento e carregamentos impostos até o 

colapso do maciço reforçado; 

- Estudar a contribuição da inserção de séries de grampos intermediários e de menor 

extensão, entre os grampos maiores, visando um maior controle e minimização da 

mobilização de zonas de plastificação em maciços grampeados. 
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