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“The soil engineer may be the master predictor.” 

LAMBE, T. W. (1973) 

  



 
 

Análise do comportamento de escavação grampeada instrumentada 

Autor: André Luiz Delmondes Pereira Filho 

Orientador: Erinaldo Hilário Cavalcante 

 

RESUMO 

 

Nos projetos de contenção em solo grampeado, ainda não existe um roteiro definido 
considerado padrão a ser seguido por projetistas. Dessa forma, na prática atual, é importante 
se aliar o conhecimento técnico à experiência. Além da análise teórica na fase de projeto, é 
de fundamental importância a previsão e a avaliação do desempenho da estrutura com o 
emprego de instrumentações e ensaios nas fases construtiva e de serviço. Diante desse 
cenário, com esta pesquisa de mestrado objetiva-se analisar o comportamento de escavação 
em solo grampeado executada na cidade de Salvador/BA. A contenção em estudo apresenta 
desníveis variáveis entre 7,7 m e 14,8 m, aproximadamente, com grampos de comprimentos 
iguais a 6,0 m, 9,0 m e 12,0 m. O perfil geotécnico da escavação é composto, basicamente, 
por camadas intercaladas de silte arenoso e de silte argiloso com presença de areia. Foram 
disponibilizados para a pesquisa dados do projeto, da execução e do programa experimental 
de campo, constituído por ensaios de arrancamento e monitoramento por inclinômetros. Os 
resultados dos ensaios de arrancamento foram comparados a correlações com NSPT, 
propostas para solos brasileiros. Foram realizadas simulações numéricas de tensão e 
deformação e análises de estabilidade, empregando-se um pacote de softwares de aplicações 
geotécnicas. As análises de estabilidade foram realizadas com aplicação dos conceitos de 
Allowable Stress Design (ASD) e Load and Resistance Factor Design (LRFD). Das análises 
numéricas, foram obtidas as deformações no maciço contido e os esforços mobilizados nos 
grampos. Os perfis de deslocamentos horizontais obtidos nas análises numéricas se 
ajustaram bem ao perfil monitorado pelo inclinômetro de referência. Os resultados mostraram 
que a magnitude dos deslocamentos máximos obtidos foi inferior aos valores das previsões 
teóricas da literatura técnica internacional. Os modelos numéricos também representaram 
adequadamente a distribuição dos esforços de tração nos grampos. As forças de tração 
máximas obtidas numericamente foram inferiores às calculadas por meio de métodos teóricos. 
Os resultados das análises de estabilidade indicaram que os fatores de segurança parciais da 
BS 8006-2 (2011) conduzem a projetos mais conservadores, comparados às recomendações 
do Eurocode 7. 

 

Palavras-chave: Solo grampeado. Análises numéricas. Instrumentação. Ensaios de 

arrancamento. 

  



 
 

Behavior analysis of instrumented soil-nailed wall 

Author: André Luiz Delmondes Pereira Filho 

Adviser: Erinaldo Hilário Cavalcante 

 

ABSTRACT 

 
In the design of soil-nailed walls, there is no standard guideline to be followed by designers. 
Thus, in the current practice, it is important to combine technical knowledge and experience. 
In addition to theoretical analysis in the design phase, it is of fundamental importance to 
evaluate the behavior of the structure with use of instrumentations and tests in constructive 
and service phases. Thus, the objective of this master’s research project is to analyse the 
behavior of a soil-nailed excavation built at Salvador, Bahia. The retaining structure in study 
presents variable excavation height between 7.7 and 14.8 m, with nail length equal to 6.0, 9.0 
and 12.0 m. The geotechnical profile of the excavation is basically composed of intercalated 
layers of sandy silt and clayey silt with sand. Data from the project, execution and experimental 
field program, consisting of pullout tests and inclinometer monitoring, were made available for 
this research. Results of pullout tests were compared to correlations with NSPT, proposed for 
Brazilian soils. Stability analyses and numerical stress and strain analyses were performed in 
a software package of geotechnical applications. Stability analyses were developed with 
application of Allowable Stress Design (ASD) e Load and Resistance Factor Design (LRFD) 
concepts. Deformation of soil mass and forces mobilized in nails were obtained from numerical 
analyses. the horizontal displacements profile obtained from numerical analyses had a good 
fit when compared to the profile monitored by the reference inclinometer. The results showed 
that the magnitude of maximum displacements obtained was lower than values of theoretical 
predictions in international technical literature. Numerical models also adequately represented 
the distribution of tensile forces in nails. Maximum tensile forces obtained from numerical 
modeling were lower than those calculated using theoretical methods. The results of stability 
analyses indicated that partial safety factors recommended by BS 8006-2 (2011) lead to more 
conservative projects, when compared to the recommendations of Eurocode 7. 

 

Keywords: Soil nailing. Numerical analyses. Instrumentation. Pullout tests. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

No ramo da Engenharia Geotécnica, é importante ter pleno conhecimento dos conceitos 

fundamentais da Mecânica dos Solos e da Engenharia Estrutural, para aplicação nos 

problemas de obras de terra e fundações. Diferentemente da Engenharia Estrutural, na qual 

os problemas são aplicados a corpos com propriedades e comportamento bem definidos, na 

Mecânica dos Solos os objetos de estudo se apresentam na natureza de forma heterogênea, 

com vasta incerteza associada às suas propriedades e ao seu comportamento. 

Nos projetos de estruturas de contenção, a adoção dos parâmetros que envolvem tanto 

o solo a ser contido quanto a interação deste com os materiais empregados como reforço 

(quando este for o caso) representa uma fase bastante criteriosa para o geotécnico 

responsável. Quando se trata de contenção de maciços com solo grampeado, alguns critérios 

de projeto ainda são objetos de estudos e questionamentos. 

A análise da estabilidade do solo grampeado normalmente baseia-se nos Métodos de 

Equilíbrio-Limite, ou seja, na obtenção de um fator de segurança para as superfícies de 

ruptura avaliadas. Porém, essa metodologia não prevê as deformações no interior do maciço 

de solo reforçado e, consequentemente, não modela fielmente o comportamento da estrutura, 

visto que com a deformação do maciço as tensões nos elementos de reforço são 

redistribuídas. Em face destas limitações, diversos modelos numéricos passaram a ser 

aplicados para a análise da estabilidade dessas estruturas, sobretudo com o emprego de 

ferramentas computacionais. 

Em termos de critérios de dimensionamento do solo grampeado, até o momento ainda 

não existe um roteiro definido como padrão para nortear os projetistas desse tipo de estrutura. 

Dessa forma, na prática atual, o engenheiro responsável tem aliado o conhecimento técnico 

à sua experiência. Além da análise teórica na fase de projeto, é de fundamental importância 

a avaliação de desempenho da estrutura, empregando-se instrumentações e ensaios de 

campo tanto durante a fase construtiva quanto na condição de plena utilização. 

1.2 Justificativa 

Como exposto, observa-se que ainda não há uma metodologia padrão para o 

dimensionamento de uma estrutura contenção em solo grampeado (SPRINGER, 2001). Na 

literatura, trabalhos têm sido publicados com diferentes enfoques referentes ao mecanismo 

de ruptura e à interação solo-grampo, assim como quanto à forma da superfície potencial de 

ruptura e à natureza das forças atuantes (GERSCOVICH et al., 2005). Além disso, a norma 
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brasileira para solo grampeado está em fase de elaboração, ainda sem data prevista para 

publicação. 

Nesse contexto, este trabalho está focado na necessidade de se avaliar comportamento 

desse tipo de contenção, e de fomentar a discussão sobre alguns condicionantes 

preponderantes no dimensionamento e no desempenho dessas obras. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a realidade da construção civil, no âmbito 

da engenharia geotécnica, que tem sido desafiadora. Isto é, o cenário de construções em 

terrenos com desníveis acentuados tem exigido soluções cada vez mais criteriosas dos 

projetos de estruturas de contenção. Portanto, diante desse cenário, se faz importante estudar 

o comportamento de uma técnica de contenção com aplicação crescente, como é o caso do 

solo grampeado. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o comportamento de escavação em solo 

grampeado, com emprego de análises numéricas tensão-deformação e de estabilidade 

(equilíbrio-limite), baseando-se na interpretação dos dados de monitoramento e demais 

ensaios realizados para um caso de obra executada na cidade de Salvador/BA. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Foram contemplados os seguintes objetivos específicos: 

a) comparar os dados de monitoramento de solo grampeado com análises tensão-

deformação através de modelos numéricos; 

b) comparar os resultados de deslocamentos e de cargas nos grampos com as previsões 

teóricas e com resultados obtidos em pesquisas semelhantes; 

c) avaliar a interação solo-grampo para os resultados dos ensaios realizados; 

d) analisar a estabilidade da contenção com diferentes enfoques de fator de segurança 

(global e parciais). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Definição da técnica de solo grampeado 

O solo grampeado é uma técnica de reforço do solo “in situ” empregada tanto em taludes 

naturais (Figura 1a) quanto em escavações (Figura 1b), para garantir a estes as condições de 

estabilidade satisfatórias. O grampeamento do solo consta de um reforço obtido através da 

inclusão de elementos passivos, semirrígidos e resistentes à flexão composta, denominados 

grampos. Os grampos podem ser barras de aço, barras sintéticas de seção cilíndrica ou 

retangular, microestacas ou, em casos especiais, estacas. Tais elementos de reforço são 

introduzidos em posição sub-horizontal, de modo a resistir a esforços de tração e 

cisalhamento (LIMA, 2002; ORTIGÃO; ZIRLIS; PALMEIRA, 1993). 

Figura 1 - Aplicações usuais do solo grampeado. 

 

Fonte: Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993). 

2.2 Origens do solo grampeado 

A técnica do solo grampeado tem precedentes nas técnicas desenvolvidas para 

estabilização de escavações em rocha, em sistemas de ancoragem e também na solução 

conhecida como Terra Armada (CLOUTERRE, 1991). As origens dessa técnica são 

semelhantes às da técnica denominada NATM (New Austrian Tunneling Method), para avanço 

de escavações de túneis em rocha, desenvolvida pelo professor Landislau von Rabcewicz.  

O NATM consiste na aplicação de um suporte flexível, que permite a deformação do 

terreno, com consequente plastificação no entorno da escavação, a qual pode ser reforçada 

através de chumbadores. Ao contrário, no método convencional de execução de túneis, com 

suporte rígido, os deslocamentos do terreno são impedidos por um revestimento rígido, que 

mobiliza esforços muito maiores no maciço, além de se apresentar como uma solução com 

custo mais elevado (Figura 2). Nesse contexto, correlaciona-se a solução em solo grampeado 
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com o NATM, da mesma forma que uma cortina ancorada se compara ao método 

convencional de túneis (ORTIGÃO; ZIRLIS; PALMEIRA, 1993; SPRINGER, 2001). 

Figura 2 - Comparação do NATM com a técnica convencional de execução de túneis, com suporte 

rígido. 

 

Fonte: Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993). 

2.3 Procedimento executivo 

A execução de uma estrutura de contenção em solo grampeado consiste em uma 

sequência de etapas. No caso de taludes provenientes de corte, estas etapas envolvem a 

escavação do maciço a ser contido, a instalação dos grampos, a execução dos dispositivos 

de drenagem e do revestimento (Figura 3). No caso de taludes naturais ou previamente 

cortados, a construção da estrutura em solo grampeado consistirá apenas na introdução dos 

grampos e execução do paramento. 

Figura 3 – Fases executivas da contenção em solo grampeado. 

 

Fonte: Zirlis (1999). 
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Cada uma dessas etapas é particularmente detalhada na literatura técnica e, 

usualmente, em manuais de empresas executoras e especificações de serviço de órgãos 

fiscalizadores. A seguir são apresentados os procedimentos e principais recomendações de 

cada uma das etapas construtivas do solo grampeado, conforme exposto, por exemplo, em 

Clouterre (1991); Zirlis e Pitta (1992); Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993); Ortigão e Sayão (2004) 

e Lima (2007). 

2.3.1 Escavação 

A solução em solo grampeado pode ser empregada para estabilização de taludes 

naturais ou em situações de corte do terreno. No último caso, o processo de escavação do 

terreno natural até o nível desejado é geralmente realizado em bancadas, com alturas 

máximas de 1 a 2 metros, de forma descendente, conforme geometria especificada em 

projeto.  No caso de taludes já cortados, pode-se trabalhar de forma descendente ou 

ascendente, conforme a conveniência.  

Em caso de corte do terreno, a altura de escavação máxima, em cada etapa, depende 

do tipo de terreno e da inclinação da face. Para garantir a estabilidade ao longo da fase de 

escavação, o material a ser escavado e grampeado deve apresentar uma coesão mínima 

(estima-se 10 kPa). Em geral, a maioria dos solos argilosos e arenosos apresenta a coesão 

mínima necessária. Entretanto, a aplicação da solução é considerada inviável em solos 

arenosos secos, sem qualquer cimentação, e solos argilosos muito moles. 

2.3.2 Instalação, injeção e proteção contra a corrosão dos grampos 

Após a escavação, é realizada a instalação dos grampos, que pode ser feita por 

percussão ou perfuração e injeção. No caso de instalação por percussão, a técnica consiste 

na cravação de barras ou perfis metálicos esbeltos com auxílio de martelete pneumático, se 

constituindo num processo de execução rápido, porém, com baixa resistência ao 

cisalhamento no contato solo-grampo, da ordem de 30 a 40 kPa, em solos arenosos 

(ORTIGÃO; ZIRLIS; PALMEIRA, 1993). 

De acordo com Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993), a instalação por cravação não é 

recomendada quando há ocorrência de pedregulhos ou de argilas porosas, como as de São 

Paulo e de Brasília, em que o atrito mobilizado é reduzido. Há também limitações no 

comprimento máximo, da ordem de 6 m, condicionadas à eficiência de cravação do grampo. 

A técnica mais comum é a perfuração do terreno, com diâmetro entre 70 e 120 mm, 

seguida da introdução das barras de aço e posterior injeção, com nata de cimento, a baixas 

pressões, inferiores a 100 kPa. Com esse processo, a resistência ao cisalhamento obtida em 

solos compactos ou rijos é consideravelmente elevada, superior a 100 kPa.  
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As perfurações são normalmente executadas por equipamentos leves, de fácil 

manuseio, instalação e trabalho sobre qualquer talude. Como fluido de perfuração e limpeza 

do furo, podem ser utilizados água, ar ou lama. Nenhum tipo de fluido é necessário, no caso 

do emprego de trados helicoidais contínuos. Todavia, o sistema de perfuração mais comum é 

por lavagem com água. A depender da profundidade do furo, diâmetro, área de trabalho, pode-

se optar por perfuratrizes tipo sonda, “crawlair”, “wagon drill”, ou até perfuratrizes manuais. A 

escolha do método de perfuração deve assegurar que a cavidade perfurada permaneça 

estável até que a injeção esteja concluída. Caso sejam utilizadas lamas estabilizantes, deve-

se garantir que o atrito lateral não seja prejudicado. Normalmente, a lavagem da cavidade 

com calda de cimento garante essa condição. 

Após a execução do furo, as barras estruturais são introduzidas no maciço. É prática 

comum, instalar próximo à barra um ou mais tubos de injeção, perdidos, de polietileno ou 

similar, com diâmetros de 8 a 15 mm, providos de válvulas a cada 0,5 m, a até 1,5 m da boca 

do furo. A quantidade de tubos depende das fases de injeção previstas, e deve-se considerar 

um tubo para cada fase. O material constituinte da injeção (na perfuração preexistente) é nata 

de cimento (relação água-cimento em torno de 0,5, em massa) ou argamassa. Em alguns 

casos, após um mínimo de 12 horas, faz-se uma reinjeção do chumbador, por meio do tubo 

de injeção perdido, anotando-se a pressão máxima de injeção e o volume de calda absorvida. 

Contudo, é oportuno destacar que normalmente não se executa a reinjeção, a não ser que 

haja dois ou mais tubos de injeção perdidos. 

As barras empregadas nos grampos podem ser metálicas, de fibras de vidro resinadas, 

ou similares. No Brasil, os grampos são geralmente feitos de aço, do tipo CA-50, DYWIDAG, 

Incotep ou Rocsolo, com diâmetros variando entre 12,5 mm e 41 mm (Tabela 1). Na Europa, 

os grampos mais utilizados são feitos de aço tipo DYWIDAG ou GEWI (Tabela 2). Grampos 

com numeração comercial são usados na América do Norte (Tabela 3).  
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Tabela 1 – Tipos de barras utilizadas como grampos no Brasil. 

 

Fonte: Lima (2007). 

Tabela 2 – Propriedades geométricas e mecânicas de grampos em obras na Europa. 

 

Fonte: Bruce e Jewell (1987); Lima (2007). 

Tabela 3 – Dimensões de grampos injetados em obras na América do Norte. 

 

Fonte: Bruce e Jewell (1987); Lima (2007). 
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No caso de barras de aço com diâmetro inferior a 20 mm, a fixação com o revestimento 

é feita usualmente com dobra, enquanto as barras com diâmetro igual ou superior a 20 mm 

são fixadas com placas de apoio e porcas metálicas (Figura 4). No último caso, a placa e a 

porca permitem a aplicação de uma carga de incorporação da ordem de 5 kN (0,5 tf). Ao longo 

das barras deverão ser instalados dispositivos centralizadores, que garantam seu contínuo e 

constante recobrimento com a calda de cimento, conforme mostrado na Figura 5. 

Figura 4 – Detalhes comuns de grampos. À esquerda, barras de aço com diâmetro igual ou superior a 

20 mm e à direita com diâmetro inferior a 20 mm. 

 

Fonte: Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993). 

Figura 5 – Detalhe dos centralizadores em barras de aço. 

 

Fonte: Lazarte et al. (2015).  

O elemento fixado no furo não deverá perder suas características de resistência ao 

longo do tempo. No caso de peças metálicas, elas deverão receber tratamento anticorrosivo 

adequado, usualmente resinas epóxicas, ou proteção eletrolítica e a calda de cimento.  No 

caso das barras de fibra dispensa-se tal cuidado. Na ausência de norma especifica para as 

contenções em solo grampeado, é prática corrente adotarem-se as recomendações da norma 

brasileira de tirantes, a NBR 5629 (ABNT, 2018). 
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2.3.3 Drenagem 

Em estruturas de contenção tipo solo grampeado, devem ser previstos sistemas de 

drenagem, com o objetivo de oferecer um fluxo ordenado para as águas internas ou externas. 

O sistema de drenagem deve ser especificado em projeto e sua execução ocorre 

simultaneamente ao avanço das demais atividades, antes da execução do revestimento. A 

prática usual recomenda a execução dos dispositivos convencionais de drenagem profunda, 

de paramento e de superfície. 

A drenagem profunda tem a função de captar as águas profundas e distantes da face 

do talude antes que nele aflorem. Ao captá-las, os drenos conduzem ao paramento e 

despejam nas canaletas. Estes dispositivos têm comprimentos variáveis, normalmente, entre 

6 e 24 metros. A drenagem profunda é feita pelos denominados drenos sub-horizontais 

profundos (DHPs), que resultam da instalação de tubos plásticos drenantes, de 32 a 50 mm 

em perfurações no solo de 64 a 100 mm. Estes tubos podem ter somente microrranhuras, 

sem recobrimento por manta ou tela, ou perfurações recobertas por manta geotêxtil ou por 

tela de nylon. 

Os drenos de paramento são peças que promovem o adequado fluxo às águas do talude 

que chegam ao paramento. Os mais comuns são o dreno linear contínuo e o barbacã. O dreno 

linear contínuo é resultado da instalação, de calha plástica drenante revestida por manta 

geotêxtil ou dreno fibroquímico. Estende-se continuamente ao longo da direção vertical, da 

crista até o pé do talude, aflorando na canaleta de pé, sendo considerada uma drenagem 

linear. Já o dreno tipo barbacã é resultado da escavação de cavidade com cerca de 30x30x30 

cm, revestida com geotêxtil e preenchida com material granular (brita ou areia). Do seu 

interior, parte um tubo com diâmetro entre 32 e 50 mm, e inclinação horizontal descendente, 

sendo considerada uma drenagem pontual. 

São considerados drenos de superfície as canaletas de crista e pé, bem como as de 

descida d’água. Como nestas peças ocorre acúmulo de águas, seu efeito erosivo no despejo 

deve ser cuidadosamente analisado. 

2.3.4 Revestimento da face 

O revestimento da face é executado, em geral, com concreto projeto armado com malha 

de aço eletrossoldada. Embora não possua função estrutural, a face evita possíveis rupturas 

localizadas e processos erosivos. Usualmente, a espessura do revestimento varia entre 50 e 

150 mm (FRANÇA, 2007). 

A aplicação do concreto projetado pode ser realizada de duas maneiras: por via seca 

ou por via úmida. A diferença básica entre as duas está no preparo e na condução dos 

componentes do concreto. No processo executivo por via seca, o concreto é preparado a seco 
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e a adição de água se dá junto ao bico de projeção antes da aplicação (Figura 6). Já no 

processo por via úmida o concreto é preparado com água e conduzido ao local de aplicação. 

A execução por via seca é mais usual vista a maior praticidade, pois os trabalhos podem ser 

interrompidos e reiniciado sem perdas de material e de tempo para limpeza dos equipamentos 

(ZIRLIS; PITTA, 1992; ZIRLIS, 1999). 

Figura 6 – Esquema da aplicação do concreto projetado por via seca. 

 

Fonte: Zirlis (1999). 

No que diz respeito à armação do revestimento, podem ser utilizadas uma ou duas 

malhas de aço (Figura 7-a). Alternativamente, a malha de aço pode ser substituída por fibras 

de aço ou fibras sintéticas misturadas ao concreto projetado (Figura 7-b), o que proporciona 

a redução de tempo e de volume de concreto. Além disso, o emprego das fibras torna o 

concreto projetado mais dúctil, com se pode observar no gráfico da Figura 8, e menos 

permeável, quando comparado ao não armado ou armado convencional (tela metálica). 

Figura 7 – Concreto projetado armado com malhas de aço e reforçado com fibras. 

 

(a) Armado com malhas de aço (b) Reforçado com fibras 

Fonte: França (2007). 



29 
 

Figura 8 – Comportamento força-deformação dos diferentes tipos de revestimento em concreto 

projetado. Esquema genérico, em unidades de força por deformação percentual. 

 

Fonte: Pitta, Souza e Zirlis (2013). 

Saramago et al. (2005) relatam a experiência de execução de muros de solo grampeado 

com face em blocos pré-moldados em obras no Rio de Janeiro (Figura 9). Os blocos pré-

moldados são instalados por justaposição sem utilização de argamassa, ou seja, o método 

executivo do paramento dispensa a utilização de concreto, água e energia elétrica. De acordo 

com os autores o uso dos blocos na face tem como vantagens a possibilidade de desenhos 

arquitetônicos mais atraentes ou a formação de jardineiras suspensas. 

Figura 9 – Revestimento de contenção em solo grampeado com blocos pré-moldados, em Niterói-RJ. 

 

Fonte: Saramago et al. (2005). 
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2.4 Comparativo entre técnicas particulares de contenção 

2.4.1 Solo grampeado e cortina atirantada 

Quando comparado às cortinas (ou muros) atirantadas/ancoradas, o solo grampeado 

apresenta diferenças específicas, embora possa parecer que as técnicas apresentam grande 

similaridade. A principal diferença está no fato de que os chumbadores exercem um trabalho 

passivo, enquanto os tirantes trabalham ativamente. Como exemplo, a literatura técnica 

apresenta cargas de pré-tensionamento da ordem de 150 a 1000 kN para as ancoragens, com 

a função de prevenir os deslocamentos da cortina. Com relação aos grampos, estes podem 

ser submetidos a pequenos esforços pré-tensionadores, na faixa de 5 a 10 kN, com a 

finalidade exclusiva de garantir a ligação com o concreto projetado, sobretudo em paramentos 

verticais (ORTIGÃO; ZIRLIS; PALMEIRA, 1993; ABRAMENTO; KOSHIMA; ZIRLIS, 1998). 

De acordo com Zirlis e Pitta (1992), o fato de os tirantes serem protendidos, ao final da 

execução da estrutura de contenção, implica em que esses reforços sejam solicitados 

independentemente da deformação no maciço de solo contido. Ao contrário, a solicitação nos 

grampos apenas se inicia com as deformações no solo. Entretanto, sabe-se que, de um modo 

geral, tais deformações são extremamente pequenas para a mobilização do atrito lateral.  

A distribuição das tensões na massa de solo é diferente em cada uma das duas 

metodologias. Tal constatação se deve ao fato de os grampos, diferentemente das 

ancoragens, não possuírem um trecho livre pré-determinado, o que resulta na transferência 

de tensões para o solo ao longo de todo o comprimento do reforço (Figura 10). 

Figura 10 - Comparativo entre as distribuições das tensões em ancoragens (esquerda) e grampos 

(direita). 

 

Fonte: Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993). 

Quanto à face da contenção, as cortinas ancoradas convencionais requerem o 

dimensionamento à punção da parede, seja de concreto ou metálica, enquanto no solo 

grampeado tal preocupação inexiste, devido à baixa magnitude das cargas junto à cabeça 

dos grampos. Além disso, a maioria das cortinas tradicionais tem a face de concreto vertical 

moldada in loco, devido às dificuldades executivas da concretagem inclinada para esta 

solução. Ao contrário, o solo grampeado tem usualmente a face inclinada, acompanhando a 
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inclinação natural do terreno estabilizado, o que implica na redução das escavações 

(ORTIGÃO; ZIRLIS; PALMEIRA, 1993). 

No que diz respeito ao comprimento dos elementos de reforço, Ortigão, Zirlis e Palmeira 

(1993) destacam que as ancoragens tradicionais são normalmente longas, de 15 a 45 m, e 

requerem equipamentos de maior porte para sua execução. Já os grampos são relativamente 

mais curtos, com comprimentos máximos da ordem do desnível da escavação. 

Zirlis e Pitta (1992) expõem que a densidade de aplicação dos chumbadores varia entre 

0,5 e 6,0 unidades por metro quadrado de face do talude, o que não induz a grandes riscos 

no caso de falha de uma unidade. Por outro lado, a densidade de aplicação dos tirantes está 

entre 0,10 e 0,25 unidades por metro quadrado, e nesse caso a falha de uma ancoragem 

injetada pode induzir um acréscimo de carga de até 65% nas ancoragens adjacentes. 

De modo geral, para problemas de ruptura com planos de escorregamento mais 

profundos, as cortinas atirantadas se apresentam como provável solução. Por outro lado, no 

caso de cortes subverticais (ou até mesmo verticais), o sistema em solo grampeado será uma 

alternativa viável, tanto técnica quanto economicamente (ZIRLIS; PITTA, 1992). 

2.4.2 Solo grampeado e terra armada 

Quando comparado às estruturas de contenção tipo Terra Armada, o solo grampeado 

também apresenta semelhanças e diferenças particulares. Entre as principais semelhanças, 

Abramento, Koshima e Zirlis (1998) destacam: 

a) os reforços são instalados no solo sem tensão, sendo essa mobilizada somente após a 

deformação do conjunto; 

b) os reforços trabalham basicamente por atrito lateral, de modo que a região reforçada 

assemelha-se a um muro; 

c) o revestimento na face da contenção não desempenha função estrutural relevante. no 

caso do solo grampeado, aplica-se o concreto projetado, enquanto são adotadas placas 

pré-moldadas para a terra armada. 

Já como principais diferenças cabe ressaltar: 

a) o método construtivo é completamente diferente: enquanto o solo grampeado é 

executado de cima para baixo, em situações de corte ou taludes naturais, a terra armada 

é executada de baixo para cima, em situações de aterro, o que distingue essencialmente 

a distribuição dos esforços no maciço. Na contenção grampeada, as maiores 

deformações são previstas nas proximidades do topo da escavação, enquanto na terra 

armada elas se localizam na base (Figura 11); 
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Figura 11 - Perfis dos deslocamentos horizontais em solo grampeado e em terra armada. 

 

Fonte: Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993). 

b) na terra armada as características do material de aterro são previamente controladas e 

determinadas, enquanto o solo grampeado explora as características do terreno natural; 

c) no solo grampeado, os chumbadores trabalham por atrito lateral e adesão, pois devido 

à injeção de fixação da barra no furo, há interação física e química com o solo. Na terra 

armada, os reforços são solicitados apenas pelo atrito entre o solo e as nervuras. 

2.5 Vantagens, desvantagens e limitações da técnica 

2.5.1 Vantagens 

Entre as características marcantes da técnica de contenção em solo grampeado, são 

destacadas como principais vantagens (CLOUTERRE, 1991; ZIRLIS; PITTA, 1992): 

a) economia de 10 a 50% com relação ao valor da obra de cortinas de contenção 

atirantadas; 

b) maior velocidade de execução, devido à possibilidade de execução dos reforços 

simultaneamente ao avanço do corte, quando for o caso. Além disso, os serviços são 

realizados de forma contínua, sem a necessidade de cura, ensaios e protensão, como 

no caso dos tirantes; 

c) adaptação a geometrias variáveis, com fácil acomodação ao perfil do terreno existente; 

d) emprego de equipamentos leves e de pequeno porte, o que possibilita a execução em 

áreas pequenas e/ou de difícil acesso e em áreas já ocupadas e instáveis; 

e) os deslocamentos da escavação necessários para mobilização das tensões nos 

grampos são significativamente pequenos, geralmente inferiores a 1% da altura 

escavada. 
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2.5.2 Desvantagens e limitações 

É comum destacar como principal desvantagem do solo grampeado os maiores 

deslocamentos da estrutura, como consequência da maior flexibilidade do sistema quando 

comparado às cortinas atirantadas, por exemplo. Ortigão, Zirlis e Palmeira (1993), destacam 

que, no caso de aplicação deste tipo de solução nas proximidades de estruturas existentes, 

sensíveis aos movimentos do terreno, podem ser exigidos cuidados especiais para aumento 

da rigidez da contenção. 

Clouterre (1991) e Abramento, Koshima e Zirlis (1998) destacam ainda as seguintes 

limitações da aplicação da técnica: 

a) as escavações são limitadas pelo espaçamento entre duas linhas de chumbadores, 

necessitando para tal que o talude permaneça estável por algumas horas até o início do 

grampeamento. assim, a aplicação dessa solução é viável apenas em solos com alguma 

coesão ou cimentação; 

b) a aplicação não é economicamente viável para escavações em argila mole, uma vez 

que será necessária uma alta densidade de chumbadores com comprimentos elevados; 

c) em solos permeáveis, não é aconselhada a execução em presença do lençol freático, 

visto que provavelmente ocorrerão frequentes instabilizações localizadas, dificultando a 

aplicação do concreto projetado. 

2.6 Interação solo-grampo 

2.6.1 Resistência ao arrancamento (qs) 

Para um projeto de contenção em solo grampeado, um parâmetro fundamental é a 

resistência por atrito no contato solo grampo, ou ainda, a resistência ao arrancamento do 

grampo (qs). Esse parâmetro depende diretamente do tipo e da resistência do solo em 

questão, da distribuição de tensões no entorno do furo, das dimensões do furo, dos efeitos 

ligados ao tempo, entre outros fatores (ORTIGÃO; SAYÃO, 2004). 

Os ensaios de arrancamento devem ser realizados preferencialmente na fase de 

elaboração do projeto, previamente à execução da obra. No entanto, no caso de obras 

menores, essa condição raramente é atendida. A prática comum de projeto é adotar valores 

de qs a partir de correlações empíricas (sobretudo, com o valor de NSPT) e de ensaios de 

arrancamento.realizados em outras obras com condições semelhantes (SPRINGER, 2006; 

D’HYPPOLITO, 2017). 

O valor da resistência ao arrancamento dos grampos é definido através do ensaio de 

arrancamento (pullout test). Porém, dificilmente este ensaio é realizado antes da execução da 
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contenção, o que exige uma estimativa preliminar desse parâmetro para o projeto. Tendo isso 

em vista, diversos autores têm proposto correlações para estimativa do valor de qs, 

principalmente, com o valor de NSPT (ORTIGÃO; PALMEIRA, 1997; SPRINGER, 2006). 

2.6.2 Ensaios de arrancamento 

O ensaio de arrancamento consiste na aplicação de cargas de tração à barra de reforço 

do grampo. Para cada carga aplicada, registra-se o deslocamento na cabeça do grampo. Da 

curva carga versus deslocamento, obtém-se o esforço de tração máximo atuante no grampo 

ensaiado, o qual associa-se à resistência ao arrancamento (qs) do reforço, definido de acordo 

com a seguinte equação: 

 𝑞𝑠 =
𝑇𝑚á𝑥,𝑒𝑛𝑠

𝜋 × 𝐷𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜 × 𝐿𝑎𝑛𝑐
 (2.1) 

Em que: 

Tmáx,ens = carga axial de tração máxima no grampo ensaiado; 

Dgrampo = diâmetro do grampo (perfuração); 

Lanc = comprimento ancorado/injetado do grampo. 

Clouterre (1991) apresenta algumas considerações a respeito dos ensaios de 

arrancamento, entre as quais destacam-se: 

▪ Os grampos destinados aos ensaios de arrancamento devem possuir as mesmas 

características (inclinação, perfuração, introdução no furo e injeção) dos grampos de 

trabalho (permanentes) da construção; 

▪ Os ensaios de arrancamento podem ser executados com deslocamento controlado 

(velocidade constante) ou com força controlada. Os estudos realizados pelo projeto 

Clouterre (1991) concluíram que as duas metodologias de ensaio devem conduzir ao 

mesmo resultado, considerando-se um mesmo perfil de solo; 

▪ A partir dos ensaios de arrancamento, sobretudo os realizados com deslocamento 

controlado, é possível determinar a força máxima de arrancamento (força de pico), a 

força residual e também o coeficiente angular (kβ), correspondente à inclinação inicial 

da curva carga versus deslocamento (Figura 12). 
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Figura 12 - Exemplo de curva carga versus deslocamento obtida em ensaios de arrancamento. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

O esquema típico de montagem do ensaio de arrancamento (Figura 13) constitui-se dos 

seguintes componentes: placa de reação (aço ou concreto); grade de reação; macaco 

hidráulico; célula de carga; placa de reação (célula de carga); placa de referência; porca; e 

extensômetro fixado a um suporte externo. Durante o ensaio, o eixo do macaco e o eixo do 

grampo devem estar alinhados. É importante manter os extensômetros também alinhados ao 

eixo do grampo. A carga de tração aplicada ao grampo deve ser monitorada por célula de 

carga e/ou por meio da leitura manométrica do macaco hidráulico (LAZARTE et al., 2003; 

SPRINGER, 2006). 

Figura 13 - Esquema da montagem do ensaio de arrancamento. 

 

Fonte: Springer (2006). 
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Nos ensaios de arrancamento deve-se garantir que o grampo possua um trecho inicial 

não preenchido com calda de cimento (trecho livre). Durante o carregamento de tração no 

grampo, a face da contenção e o solo são solicitados à compressão. Caso haja preenchimento 

em todo o comprimento, o trecho inicial do grampo também estará sujeito à compressão, ou 

seja, as tensões induzidas pelo macaco poderão ser transferidas do solo para o grampo. 

Clouterre (1991) recomenda um comprimento livre mínimo de 1 m, que pode ser maior em 

ensaios preliminares a fim de abranger as diferentes condições de carga e de tipo de solo em 

campo (Figura 14). Lazarte et al. (2015) também recomendam um trecho livre mínimo igual a 

1 m. Springer (2006) recomenda um comprimento injetado mínimo de 3 m. 

Figura 14 - Grampos ensaiados com diferentes comprimentos livres. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

Dependendo do objetivo e da fase de construção em que é executado, o ensaio de 

arrancamento pode ser classificado como (Clouterre, 1991): 

▪ Ensaio preliminar: executado na fase de projeto, antes que os trabalhos de construção 

sejam iniciados; 

▪ Ensaio de conformidade: executado quando os trabalhos de construção são iniciados 

no local; 

▪ Ensaio de inspeção: executado durante a construção. 

A Tabela 4 apresenta a quantidade mínima de ensaios preliminares recomendada por 

Clouterre (1991), em função da área da face da contenção. Para o autor, no caso de não 

realização de ensaios preliminares, devem-se realizar ensaios de conformidade os mesmos 

valores mínimos recomendados na Tabela 4. Destaca-se que os ensaios devem representar 

a variabilidade do solo em campo, de forma que os valores mínimos recomendados são 

validos para cada perfil de solo encontrado ao longo da escavação (Figura 15). Springer 

(2006) sugere uma quantidade mínima da ordem de 10% do total de grampos da obra. 
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Tabela 4 - Quantidade mínima recomendada para ensaios preliminares e de conformidade. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

Figura 15 - Distribuição da quantidade de ensaios em função da variabilidade do terreno. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

Clouterre (1991) especifica também que os ensaios de inspeção devem ser sempre 

realizados. A recomendação é de no mínimo 5 (cinco) ensaios para áreas de face de até 1000 

m², com um mínimo de 1 (um) ensaio para cada fase de escavação. Acima de 1000 m², 

propõe-se a realização de um ensaio para cada 200 m² adicionais. 

No que diz respeito à metodologia de carregamento, o manual técnico de encostas da 

Geo-Rio (2000) recomenda que as cargas devem ser aplicadas em pequenos estágios que 

não excedam 20% da carga máxima prevista, aguardando-se estabilização das deformações 

em cada estágio por no mínimo 30 minutos. Durante este tempo, mantida constante a carga 

aplicada, os deslocamentos são lidos nos intervalos de 0, 1, 2, 4, 8 e 15 minutos. Recomenda-

se ainda a execução de pelo menos um ciclo de carga-descarga iniciado quando a carga 

atingir cerca da metade da carga máxima prevista para o ensaio. 

2.6.3 Propostas para estimativa de qs a partir de correlações 

Ortigão e Palmeira (1997) apresentaram uma correlação para qs a partir do valor de 

NSPT, ao comparar este com resultados de ensaios de arrancamento em solos de São Paulo, 

Brasília e Rio de Janeiro (Figura 16). A expressão encontrada pelos autores foi a seguinte: 

Área da face 

(m²)

Quantidade mín. 

recomendada 

(ensaios)

Até 800 6

800 a 2000 9

2000 a 4000 12

4000 a 8000 15

8000 a 16000 18

16000 a 40000 25
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 𝑞𝑠 = 67 + 60 × ln 𝑁𝑆𝑃𝑇 (2.2) 

Figura 16 - Resultados de ensaios de arrancamento e correlação com NSPT. 

 

Fonte: Adaptado de Ortigão e Palmeira (1997) por D’Hyppolito (2017). 

Silva (2005) realizou um estudo experimental de campo em Niterói, Rio de Janeiro, que 

teve como objeto de um projeto de contenção em solo grampeado de um talude de escavação 

com inclinação média de 79º e altura aproximada de 40 m, em solo residual gnáissico. 

Admitindo que o mecanismo de transferência da carga na interação solo-grampo ocorre 

necessariamente pelo deslizamento da nata de cimento no contato com o solo, o autor propôs 

a seguinte correlação semiempírica, baseada nos parâmetros de resistência do solo e da 

interface solo/nata de cimento, obtidos em ensaios de cisalhamento direto, em laboratório: 

 𝑞𝑠 = τ = 𝜆1 × (𝑐′𝑎 + 𝜎𝑛 × tan 𝛿′) (2.3) 

Em que: 

qs = resistência ao arrancamento; 

τ = resistência ao cisalhamento; 

𝜆1 = fator de carga; 

𝜎𝑛 = tensão normal aplicada ao grampo; 

c’a = adesão da interface; 

𝛿′ = ângulo de atrito da interface. 

De maneira alternativa, pode-se expressar a equação (2.3) em função dos parâmetros 

de resistência do solo (c’ e ϕ’), introduzindo-se o coeficiente de interface (α): 

 𝑞𝑠 = 𝜆1 × α × (c′ + 𝜎𝑛 × tan 𝜙′) (2.4) 
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Em que: 

 α =
𝑐′𝑎 + 𝜎𝑛 × tan 𝛿′

c′ + 𝜎𝑛 × tan 𝜙′
 (2.5) 

Outro estudo em solo residual de gnaisse do Rio de Janeiro foi feito por Springer (2006), 

que realizou diversos ensaios de arrancamento dos grampos. Com base nos resultados, a 

autora também propôs uma correlação entre o valor de qs e o número de golpes (NSPT) do 

ensaio SPT (Figura 17). 

Figura 17 - Correlação entre qs e o NSPT para solo residual de gnaisse. 

 

Fonte: Springer (2006). 

D’Hyppolito (2017) realizou uma pesquisa de catalogação do banco de dados de 445 

ensaios de arrancamento realizados no Brasil. A autora observou grande variabilidade nos 

resultados dos ensaios, sobretudo pelo fato de não ter sido publicada a norma brasileira 

específica para grampos, o que implica na realização ensaios de arrancamento com diferentes 

metodologias executivas. A partir dos resultados, a pesquisa propõe correlações da 

resistência ao arrancamento (qs) com o índice NSPT com as expressões adiante (ver também 

Figura 18): 

▪ Para solos argilosos com 1 fase de injeção: 

 
𝑞𝑠 = 46,3 × ln(𝑁𝑆𝑃𝑇) − 13,8 (2.6) 
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▪ Para solos arenosos com 1 injeção: 

 
𝑞𝑠 = 46,5 × ln(𝑁𝑆𝑃𝑇) − 24,3 (2.7) 

▪ Para solos argilosos com 2 ou mais fases de injeção: 

 
𝑞𝑠 = 29,9 × ln(𝑁𝑆𝑃𝑇) + 46,4 (2.8) 

▪ Para solos arenosos com 2 ou mais fases de injeção: 

 
𝑞𝑠 = 33,7 × ln(𝑁𝑆𝑃𝑇) + 33,7 (2.9) 

Figura 18 - Correlação entre qs e NSPT em função do tipo de solo (arenoso ou argiloso) e a quantidade 

de injeções. 

 

Fonte: D’Hyppolito (2017). 

A estimativa de qs em função de NSPT resguarda diversas limitações, devendo ser 

aplicada apenas para fins de previsão na fase de pré-dimensionamento da contenção. É 

importante ressaltar que o valor de NSPT está atrelado diretamente às condições de realização 

do ensaio, que, mesmo tendo norma especifica no Brasil, possui grande variabilidade 

executiva. Além disso, investigações do terreno com sondagens de simples reconhecimento 

tipo SPT podem não traduzir comportamentos particulares do solo. 
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2.6.4 Fatores que influenciam no valor de qs 

De acordo com Feijó (2007), a sucção do solo contribui fortemente para a estabilidade 

da contenção em solo grampeado, de modo que a não consideração desse efeito conduz a 

projetos mais conservadores. Silva (2005) observou que a sucção pode influenciar também a 

resistência ao arrancamento do grampo, porém, a determinação deste efeito é complexa. O 

autor ressalta que a influência da sucção em ensaios de arrancamento com curtos períodos 

de cura (inferiores a 60 dias) deve ser desprezível. 

A pesquisa de Springer (2006), que realizou ensaios de arrancamento em solo residual, 

concluiu que para os grampos re-injetados (2 fases de injeção) o valor de qs foi 50% superior 

àqueles executados apenas com 1 fase de injeção. Silva (2009) também observou aumento 

no valor de qs com o aumento do número de injeções, para ensaios de arrancamento 

realizados em laboratório. De acordo com o autor, esse incremento se deve possivelmente à 

melhor integridade dos chumbadores e à consequente redução dos vazios, que permite a 

reconstituição do confinamento existente antes da perfuração. 

Silva (2006) constatou, através de um estudo de condicionantes geológico-geotécnicos 

para escavações grampeadas, que quanto menor o grau de alteração do solo, maior deve ser 

a resistência ao arrancamento do grampo. 

2.7 Comportamento do solo grampeado 

2.7.1 Deslocamentos e deformações 

Diversos programas de instrumentação realizados em estruturas grampeadas 

contribuíram com a definição da magnitude dos deslocamentos em solo grampeado. As 

observações de campo apresentaram que os deslocamentos horizontais no topo da 

escavação, ao fim da fase construtiva, são de ordem de 0,1 a 0,5% do desnível (H) do maciço 

estabilizado (GÄSSLER; GUDEHUS, 1981; MITCHELL; VILLET, 1987; CLOUTERRE, 1991). 

A magnitude de deformação do maciço grampeado depende de fatores tais como: desnível 

da escavação, espaçamento, comprimento e inclinação dos grampos e capacidade de carga 

do solo de fundação da estrutura. 

Na Figura 19 são apresentados os principais movimentos do maciço: deslocamento 

horizontal no topo (δh) e deslocamento vertical ou abatimento no topo (δv). A ordem de 

grandeza estimada para estes deslocamentos é apresentada na Tabela 5. 
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Figura 19 – Esquema dos deslocamentos da escavação em solo grampeado. 

 

Fonte: Adaptado de Byrne et al. (1998) pelo autor. 

A distância medida a partir da face da contenção (λ, ver Figura 19) que sofre 

deformações provocadas pelos efeitos da escavação pode ser calculada por: 

 𝜆 = 𝐻(1 − tan 𝜂)𝜅 (2.10) 

Em que: 

H = desnível da escavação 

η = inclinação da face da escavação; 

κ = parâmetro que varia em função do tipo de solo (Tabela 5). 

Tabela 5 – Magnitude dos deslocamentos e valores do parâmetro κ. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

De acordo com Lazarte et al. (2015), dados de obras monitoradas indicam que os 

deslocamentos em solos grampeados tendem a aumentar pós-construção, sobretudo nos 

primeiros seis meses em função do tipo de solo. Conforme registrado pelos autores, os 

deslocamentos máximos podem aumentar até 15% em relação ao final da execução no 

mencionado período. 

Parâmetro
Rochas 

brandas

Solos 

arenosos

Solos 

argilosos

δv = δh H/1000 2H/1000 4H/1000

κ 0,8 1,25 1,5
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A análise de estabilidade do solo grampeado geralmente baseia-se nos Métodos de 

Equilíbrio-Limite, ou seja, obtém-se um fator de segurança para as superfícies de ruptura 

avaliadas. Porém esta metodologia não prevê as deformações no interior do maciço de solo 

reforçado e, consequentemente, não modela fielmente o comportamento da estrutura, visto 

que com a deformação da massa, as tensões nos elementos de reforço são redistribuídas. 

Em face destas limitações, diversos modelos numéricos passaram a ser aplicados para a 

análise destas estruturas, sobretudo empregando-se de ferramentas computacionais. 

Para a previsão das deformações no maciço grampeado, os métodos numéricos têm 

sido a principal ferramenta, sobretudo o método dos elementos finitos (MEF) e o método das 

diferenças finitas (MDF). As ferramentas numéricas são capazes de simular sequências 

construtivas e incorporar modelos constitutivos, que reproduzem o comportamento da 

estrutura com certa fidelidade (GERSCOVICH et al., 2005; LIMA, 2002). 

Springer (2001) realizou simulações numéricas para uma escavação grampeada, por 

meio do MDF, com uso da ferramenta computacional FLAC.  Com base em análises 

paramétricas, observou-se que o ângulo de atrito (ϕ) e o módulo de Young (E) do solo são 

parâmetros de grande importância, visto que afetam diretamente os deslocamentos 

horizontais, verticais e de forças axiais nos grampos. Para todos os casos analisados os 

deslocamentos horizontais máximos foram inferiores a 0,50% da altura contida, H. 

Lima (2002) também realizou estudos de deformabilidade em taludes em um solo 

grampeado, com base numa modelagem computacional utilizando o programa FLAC. O autor 

constatou que a influência da inclinação do talude (β) é significativa nos deslocamentos 

horizontais, como era de se esperar, os quais crescem de magnitude à medida que o talude 

se torna mais íngreme e, consequentemente, a alteração da inclinação do talude pode reduzir 

significativamente a magnitude dos deslocamentos no topo. Esta redução chegou a 75% 

quando se alterou de uma escavação vertical (90°) para uma escavação com inclinação de 

80° (Figura 20). 
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Figura 20 - Perfis de deslocamentos horizontais finais na escavação em função da inclinação do 

talude (β). 

 

Fonte: Lima (2002). 

Gerscovich et al. (2005) compararam a previsão do comportamento tensão-deformação 

de taludes em solo grampeado, a partir do uso dos programas computacionais FLAC (baseado 

no MDF) e PLAXIS (baseado no MEF). O estudo abordou a modelagem numérica de uma 

escavação, em diferentes estágios, com face vertical e superfície do terreno horizontal, 

estabilizada com grampos injetados. Os deslocamentos horizontais, quando o grampo tem 

ambas as extremidades livres, foram significativamente maiores (Figura 21). Os resultados 

mostraram que o tipo de fixação dos grampos interfere não só na forma da distribuição dos 

esforços, mas também na intensidade de mobilização do grampo. 
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Figura 21 - Distribuição dos deslocamentos horizontais (PLAXIS vs. FLAC). 

 

Fonte: Gerscovich et al. (2005). 

Uma solução de contenção em estrutura mista, com grampos e tirantes, pode ser útil 

quando se pretende reduzir os deslocamentos em determinados pontos da escavação. Esta 

redução é obtida através da instalação de tirantes nesses pontos específicos (LIMA, 2002, 

2007). 

A investigação conduzida por Saré (2007) mostrou que o emprego de inclinômetros é 

eficiente tanto para a obtenção dos deslocamentos pontuais quanto para avaliar o 

deslocamento global do maciço. A comparação entre os dados obtidos em campo e os 

resultados das análises numéricas foi satisfatória para a previsão de deslocamentos da 

contenção e das cargas nos grampos. As variações nos resultados puderam ser associadas 

às imprecisões da modelagem, atribuídas fundamentalmente a não representatividade de 

parâmetros, limitações do modelo e modelagem fora das características de campo. 

2.7.2 Esforços nos grampos 

A linha geométrica na qual o esforço de tração é máximo (Tmáx) nos grampos define uma 

superfície potencial de ruptura, que separa a massa do solo em duas zonas: i) zona ativa, 

situada atrás da face, onde as forças de atrito mobilizadas nos grampos é dirigida para fora; 

e, ii) a zona passiva, em que as forças de atrito têm a direção oposta ao deslocamento lateral 

da zona ativa, ou seja, para dentro do maciço reforçado (EHRLICH, 2003; SILVA, 2017). 
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Nas obras monitoradas por Clouterre (1991), a linha de tração máxima nos grampos 

(linha que define a superfície potencial de ruptura), se apresentou com valores entre 0,3 e 0,5 

vezes o desnível da escavação. Lazarte et al. (2015) indicam que esse valor pode se encontrar 

entre 0,3 e 0,4 para os grampos superiores e entre 0,15 e 0,20 para os grampos inferiores 

(Figura 22). 

Figura 22 - Indicação da posição da superfície potencial de ruptura definida pelos esforços máximos 

nos grampos e por métodos de equilíbrio-limite. 

 

Fonte: Lazarte et al. (2015). 

Algumas formulações são propostas para a estimativa da força de tração máxima (Tmáx) 

nos grampos, em função do coeficiente de empuxo ativo (Ka) e do peso específico do solo (γ), 

do desnível da escavação e dos espaçamentos horizontal (Sh) e vertical (Sv) dos grampos. 

Briaud e Lim (1997) propõem as equações (2.11) e (2.12) para a linha superior de grampos e 

para as demais linhas inferiores, respectivamente. Já Lazarte et al. (2015) forneceram as 

expressões (2.13) e (2.14), para grampos localizados nos dois terços superiores e no terço 

inferior da escavação, respectivamente. 

 𝑇𝑚á𝑥 = 0,65 × 𝐾𝑎 × 𝛾 × 𝐻 × 𝑆𝑣 × 𝑆ℎ (2.11) 

 𝑇𝑚á𝑥 = 0,33 × 𝐾𝑎 × 𝛾 × 𝐻 × 𝑆𝑣 × 𝑆ℎ (2.12) 
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 𝑇𝑚á𝑥 = 0,75 × 𝐾𝑎 × 𝛾 × 𝐻 × 𝑆𝑣 × 𝑆ℎ (2.13) 

 𝑇𝑚á𝑥 = 0,38 × 𝐾𝑎 × 𝛾 × 𝐻 × 𝑆𝑣 × 𝑆ℎ (2.14) 

Nas análises realizadas Springer (2001), os resultados indicaram que os grampos mais 

próximos à base contribuem significativamente na estabilidade da escavação. Resultados 

similares foram encontrados por Shiu, Yung e Wong (1997), que avaliaram o comportamento 

de uma contenção em solo grampeado em Hong Kong, com dados de instrumentação e 

análise numérica (Figura 23). 

Figura 23 - Mobilização dos esforços nos grampos de contenção em Hong Kong. 

 

Fonte: Shiu, Yung e Wong (1997). 

Diversos autores têm observado a influência da condição de fixação da cabeça do 

grampo junto ao paramento na distribuição dos esforços de tração. Em análises realizadas 

com a consideração de grampos fixos, os pontos de máxima força axial em cada grampo 

ocorrem próximos à face da escavação (JEWELL, 1990; SPRINGER, 2001). Já com a 

consideração de grampos livres, pontos de máxima força axial em cada grampo ocorrem 

afastados da face (PLUMELLE; SCHLOSSER, 1991; SHIU; YUNG; WONG, 1997; 

SPRINGER, 2001). A Figura 24 apresenta os resultados obtidos por Springer (2001) para as 

forças axiais ao longo dos grampos, com as considerações de grampo livre (Figura 24a) e fixo 

(Figura 24b). 
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Figura 24 - Esforços axiais nos grampos. 

  

(a) Grampos livres    (b) Grampos fixos 

Fonte: Springer (2001). 

De acordo com Feijó (2007), embora um dos aspectos mais atrativos da técnica de solo 

grampeado seja a possibilidade do uso de revestimentos de face mais leves, as magnitudes 

dos esforços na face, geralmente não são bem definidas. 

Clouterre (1991, 2002) apresentam uma correlação empírica para a determinação da 

força na cabeça dos grampos (T0), junto à face, em função da força máxima de tração (Tmáx) 

e do parâmetro S, considerando o valor máximo entre Sv e Sh: 

 
𝑇0

𝑇𝑚á𝑥
= 0,5 + (

𝑆 − 0,5

5
) , 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 1 ≤ 𝑆 ≤ 3 𝑚 (2.15) 

 
𝑇0

𝑇𝑚á𝑥
= 0,6, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑆 < 1 𝑚 (2.16) 

 
𝑇0

𝑇𝑚á𝑥
= 1, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑆 > 3 𝑚 (2.17) 

Além dos esforços de tração, os grampos podem estar sujeitos a esforços cisalhantes 

e momentos fletores, cujas magnitudes são função de alguns fatores, tais como a rigidez e a 

orientação do grampo em relação à direção principal maior de deformação, bem como a 

concentração de elevadas deformações que ocorrem na vizinhança da superfície potencial de 

ruptura (EHRLICH, 2003; SILVA, 2017). 

2.8 Mecanismos de ruptura 

Os tipos de ruptura que ocorrem em estruturas de solo grampeado podem ser 

classificados em função da posição da superfície de ruptura em relação à zona reforçada. 
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Para caracterizar os tipos de ruptura, considera-se que o maciço grampeado se comporta 

como um bloco monolítico. A ruptura ou instabilidade externa refere-se a uma superfície de 

ruptura que se desenvolve fora da massa de solo grampeada e, portanto, não intercepta 

nenhuma linha do reforço (Figura 25, superfície ‘a’). A ruptura ou instabilidade interna ocorre 

na massa de solo reforçada com grampos, interceptando todas as linhas do reforço (Figura 

25, superfície ‘c’). Rupturas internas podem se desenvolver na zona ativa, zona passiva ou 

nas duas zonas do solo grampeado. É comum ainda definir uma ruptura mista (Figura 25, 

superfície ‘b’), na qual a superfície intercepta apenas alguns grampos (LAZARTE et al., 2003; 

SILVA, 2010). 

Figura 25 – Diferentes superfícies de ruptura para maciços grampeados. 

 

Fonte: Clouterre (1991). 

A Figura 26 apresenta os diferentes mecanismos associados aos tipos de ruptura de 

contenções grampeadas. Além dos tipos de ruptura já comentados, é possível identificar 

também as rupturas localizadas na face da contenção, por flexão ou por punção. Os principais 

mecanismos serão detalhados adiante. 
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Figura 26 – Mecanismos de ruptura para maciços grampeados. 

 

Fonte: Adaptado de Lazarte et al. (2003) pelo autor. 

2.8.1 Ruptura dos grampos (ruptura interna) 

De acordo com o apresentado em Clouterre (1991), o mecanismo de instabilidade 

interna associado à ruptura dos grampos pode ser causado por diferentes fatores, tais como:  

i. Seção do reforço inadequada;  

ii. Corrosão das barras de aço dos grampos; 

iii. Sobrecargas não consideradas na análise; 

iv. saturação ou aumento do teor de umidade do maciço reforçado. 

Na Figura 27 é apresentado o comportamento de uma escavação grampeada 

monitorada pelo projeto Clouterre (1991), que foi conduzida à ruptura por saturação gradual 

do maciço. Foi observada uma superfície de ruptura próxima à linha de tração máxima dos 

grampos, além do surgimento de uma zona de cisalhamento no solo nessa região. Nessa 

zona, observou-se que os grampos foram mobilizados à flexão. A ruptura dos grampos com 
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mobilização à flexão e ao cisalhamento (ver Figura 26c) tende a ocorrer de maneira gradual, 

apresentando grandes deformações antes do colapso. De maneira contrária, a ruptura interna 

em grampos flexíveis tende a ser repentina. 

Figura 27 – Comportamento da escavação monitorada pelo projeto Clouterre em 1986. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

2.8.2 Arrancamento dos grampos (ruptura interna) 

A ruptura interna devido ao arrancamento dos grampos é consequência da falta de 

aderência dos reforços na zona passiva (zona de ancoragem), ou seja, resistência insuficiente 

na interface solo-grampo. Geralmente, esse tipo de ruptura não ocorre de maneira repentina, 

exceto em alguns casos ainda na fase executiva (CLOUTERRE, 1991). 

Um dos casos de ruptura por arrancamento é apresentado em Clouterre (1991), 

denominado ‘Eparris Wall’ (Figura 28), que veio a colapso após chuvas intensas e 

consequente redução do atrito lateral na interface solo-grampo. Nesse caso, o maciço 

reforçado constituía-se de solo predominantemente argiloso. 

Figura 28 – Estado de deformação do Eparris Wall após ruptura em 1980. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 
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Outro caso apresentado em Clouterre (1991) refere-se a um caso de obra de contenção 

grampeada monitorada em 1989, com 6 m de desnível. A estrutura foi levada à ruptura a partir 

da redução gradual do comprimento dos grampos telescópicos (instalados em tubos), do topo 

à base da contenção (Figura 29). 

Figura 29 – Escavação monitorada pelo projeto Clouterre em 1989. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

2.8.3 Rupturas durante fases de escavação (ruptura interna) 

As rupturas internas durante as fases executivas podem ocorrer por altura excessiva da 

frente de escavação ou ainda por erosão interna (piping) do solo. O primeiro caso foi 

observado pelo projeto Clouterre no experimento apresentado na Figura 30, no qual a 

contenção foi levada a ruptura a partir da retirada de painéis do revestimento. Na condição 

‘a’, com a retirada de 1 painel (1 m), a escavação permaneceu estável. Na condição ‘b’, com 

a retirada de 2 painéis (2 m), foram observadas pequenas rupturas, estabilizadas pelo efeito 

de arqueamento do solo. Com a retirada do terceiro painel (3 m, condição ‘c’), a ruptura no 

nível da base da contenção propagou-se até o topo, ocasionando o colapso global da 

estrutura. 
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Figura 30 – Escavação monitorada pelo projeto Clouterre em 1989. 

 

(a)   (b)    (c) 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

No caso de ruptura por piping, a presença de água no maciço a ser reforçado pode gerar 

instabilidades localizadas. Durante as etapas de escavação a pressão neutra e as forças de 

percolação podem ocasionar rupturas progressivas atrás do paramento da contenção. Esse 

fenômeno pode decorrer da heterogeneidade do solo e da ausência de um sistema adequado 

de drenagem (CLOUTERRE, 1991; SILVA, 2009). 

2.8.4 Rupturas global (ruptura externa) e mista 

A ruptura externa de um solo grampeado ocorre pelo deslizamento ao longo de uma 

superfície da ruptura que não intercepta a zona reforçada e passa abaixo da fundação da 

estrutura. Este tipo de ruptura é, possivelmente, comum a todas as estruturas de contenção, 

e no caso do solo grampeado, ela decorre da baixa capacidade de carga do solo de fundação 

ou da insuficiência no comprimento dos grampos (CLOUTERRE, 1991). 

A ruptura mista é caracterizada por uma superfície da ruptura que intercepta a zona 

reforçada parcialmente, abrangendo também uma zona que passa por fora dos grampos 

(Figura 31). Esse mecanismo de ruptura se deve geralmente ao comprimento insuficiente dos 

grampos na zona passiva, associado a uma baixa resistência interna dos grampos ou baixa 

resistência ao cisalhamento de interface solo-grampo (CLOUTERRE, 1991). 

Figura 31 – Esquema de ruptura mista. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 
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2.9 Métodos clássicos de análise 

De acordo com Mitchell e Villet (1987) são empregadas geralmente duas abordagens 

para análise e dimensionamento de contenções grampeadas. A primeira, baseada nas 

condições de estabilidade local da zona ativa, consiste numa análise cinemática com a 

consideração de que a ruptura ocorre de maneira progressiva das linhas de reforço, 

mobilizando toda a resistência ao cisalhamento do solo ao longo da superfície de 

deslizamento. A segunda abordagem trata da estabilidade global do maciço e tem base nos 

métodos de equilíbrio-limite adaptados para levarem em consideração a resistência dos 

grampos que interceptam a superfície de ruptura. 

A partir de métodos clássicos da mecânica dos solos, também deve-se avaliar a 

estabilidade do maciço grampeado tal como um muro de gravidade (Figura 32). Assim, deve-

se garantir, sob a ação do empuxo resultante da zona não reforçada, segurança contra o 

deslizamento, tombamento, ruptura da fundação e ruptura generalizada (ABRAMENTO; 

KOSHIMA; ZIRLIS, 1998; EHRLICH, 2003; SILVA, 2010). 

Figura 32 – Análise de estabilidade externa considerando muro convencional. 

 

Fonte: Ehrlich (2003). 

No que diz respeito aos métodos de análise desenvolvidos para taludes grampeados, 

diversos trabalhos consagrados na literatura técnica (MITCHELL, VILLET, 1987, 

CLOUTERRE, 1991; JURAN, ELIAS, 1991; ELIAS, JURAN, 1991; ORTIGÃO, ZIRLIS, 

PALMEIRA, 1993) apresentam as principais características, considerações e parâmetros de 

cada metodologia. A Tabela 6 apresenta um resumo de alguns dos métodos clássicos. 
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Tabela 6 – Principais características de alguns métodos clássicos de análise. 

 

Fonte: Adaptado de Ortigão et al. (1993) por Springer (2006). 

2.9.1 Método Alemão 

Stocker et al. (1979) propuseram um método de equilíbrio limite para solo grampeado, 

no qual a superfície de ruptura é considerada bilinear (Figura 33). O método foi desenvolvido 

com base na experiência dos ensaios de laboratório em modelos reduzidos e no 
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monitoramento de solos grampeados em escala real, que incluíram também solicitações 

dinâmicas (GASSLER; GUDEHUS, 1981). 

Figura 33 – Superfície de ruptura bilinear considerada no Método Alemão. 

 

Fonte: Adaptado de Gässler e Gudehus (1981) por Clouterre (1991). 

A metodologia disposta no método alemão emprega o conceito de fator de segurança 

global da estrutura, definido pela relação das forças resistentes com as forças solicitantes, 

utilizando o modelo cinemático de análise limite. Na verificação da resistência máxima de cada 

grampo, adota-se o valor mínimo entre a resistência ao arrancamento e o limite de 

escoamento do elemento de reforço considerado (usualmente barra de aço). Destaca-se 

ainda que o momento fletor e o esforço de cisalhamento nos grampos não são considerados 

(CLOUTERRE, 1991; SILVA, 2010). 

A inclinação θ1 da cunha que intercepta a base da estrutura grampeada (Figura 33) é 

determinada por processo interativo a fim de se obter um fator de segurança mínimo. O fator 

de segurança mínimo é comumente obtido pelo o ângulo θ2 igual a π/4 + ϕ/2, em que ϕ é o 

ângulo de atrito interno do solo (GÄSSLER; GUDEHUS, 1981; JURAN; ELIAS, 1991). 

Procede-se o cálculo de equilíbrio de dois blocos que deslizam entre si ao longo de uma 

linha vertical retilínea. O solo é considerado homogêneo e sem presença de água. No caso 

de presença de camadas diferentes de solo, recomenda-se a adoção de um único valor para 

os parâmetros de resistência, priorizando a condição mais desfavorável ou utilizando 

parâmetros médios ponderados (CLOUTERRE, 1991). 

A Figura 34 apresenta o sistema de superfícies de ruptura adotado no modelo, definido 

por dois monolitos. O primeiro, que se assemelha a um muro de gravidade, representa a zona 

reforçada (sobre a qual age o carregamento P1); e o segundo, triangular, representa uma 
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cunha ativa (sob o carregamento P2) agindo sobre a zona reforçada. A partir da elaboração 

de um polígono de forças pode-se representar graficamente as direções e magnitudes das 

forças relativas ao peso próprio do material, ao carregamento externo e aos grampos que 

atravessam a superfície inferior. Além da contribuição dos grampos, a resistência ao 

cisalhamento do solo, aplicados ao longo dos dois segmentos de reta que definem a superfície 

de ruptura, são representados pelas forças de coesão e de atrito (SILVA, 2010). 

Figura 34 – Mecanismo de ruptura e polígono de forças considerados pelo Método Alemão. 

 

(a)                                           (b) 

Fonte: Adaptado de Stocker et al. (1979) por Juran e Elias (1991). 

Com o objetivo de simplificar o cálculo do modelo de ruptura bilinear e 

consequentemente a determinação do ângulo da superfície crítica (θB), foram publicados 

ábacos para análise (GÄSSLER; GUDEHUS, 1981). Os ábacos tem como parâmetros a 

relação entre o comprimento dos grampos e o desnível da contenção (L/H), inclinação da face, 

inclinação dos grampos, espaçamentos vertical e horizontal dos grampos (SV e SH), ângulo 

de atrito e coesão do solo (ϕ e c), peso específico do solo (γ), inclinação e sobrecarga do topo 

da contenção. Com a aplicação dos ábacos, a partir da fixação de um fator de segurança 

(F.S.) mínimo desejado, é possível determinar os esforços mobilizados nos grampos (Tm) em 

função da força de tração normalizada (μ) obtida (Figura 35). 
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Figura 35 – Ábacos do Método Alemão, para inclinação de face igual a 80°, inclinação dos grampos 

igual a 10° e terrapleno horizontal no topo. 

 

 

Fonte: Adaptado de Elias e Juran (1991) pelo autor. 

No método, sugere-se que sejam adotados fatores de segurança parciais para o ângulo 

de atrito interno, coesão, resistência ao cisalhamento de interface solo-grampo e tensão de 

escoamento do elemento de reforço (CLOUTERRE, 1991; ELIAS; JURAN, 1991). 

O projeto Clouterre (1991) salienta o fato de o método ter se desenvolvido com base em 

modelos reduzidos e que, quando comparado a modelos em escala real, a superfície de 

ruptura proposta não representa fielmente o comportamento da contenção, que tende a ser 

curvilínea sob a ação do peso próprio. Assim, questiona-se se a observação da superfície 

bilinear pode ter decorrido das sobrecargas aplicadas no terrapleno. 

2.9.2 Método Davis 

O Método Davis, desenvolvido por Shen et al. (1981), recebe essa designação por ter 

sido concebido na Universidade da California em Davis. A análise baseia-se no equilíbrio-

limite e considera que as superfícies potenciais de ruptura assumem forma parabólica, com 

vértice na base da contenção, que interceptam total ou parcialmente as linhas de reforços 

(Figura 36). 
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Figura 36 – Superfícies parabólicas consideradas no Método Davis. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

O método admite as seguinte hipóteses: solo homogêneo e sem presença de água; face 

da contenção vertical; superfície do topo horizontal; e linhas de grampos paralelas, 

equidistantes e de mesmo comprimento. Além disso, considera-se que os grampos trabalham 

somente à tração, sujeitos à ruptura por escoamento ou arrancamento (CLOUTERRE, 1991; 

JURAN; ELIAS, 1991). 

Nas análises de estabilidade consideram-se duas situações: na primeira, a superfície 

de ruptura intercepta parte dos grampos e se estende além da massa reforçada; na segunda, 

a superfície intercepta totalmente a zona reforçada. São considerados dois blocos separados 

por uma linha vertical que une a extremidade dos grampos. Para calcular as forças entre os 

blocos, utiliza-se valores de coeficiente K, definido como a relação entre as tensões 

horizontais e verticais, iguais a 0,4 e 0,5 para solos granulares e coesivos, respectivamente. 

Os valores recomendados para o coeficiente K encontram-se próximos daqueles definidos 

para o coeficiente de empuxo de solo no repouso (K0). 

Um único fator de segurança é adotado para o solo e grampos. A resistência mobilizada 

no solo (τmob,s) é minorada com a aplicação de fatores de segurança (FSc e FSϕ) aos 

parâmetros coesão (c) e ângulo de atrito interno (ϕ), tal como a resistência mobilizada no 

grampo (τmob,g), tomada como o menor valor entre a resistência ao arrancamento (qs) na 

interface solo-grampo e a tensão de escoamento (fyk) da barra. Tais fatores são iguais ao fator 

de segurança global (FS), conforme mostrado nas equações (2.18), (2.19) e (2.20). 

 𝜏𝑚𝑜𝑏,𝑠 =
𝑐

𝐹𝑆𝑐
+ 𝜎 ×

tan 𝜙

𝐹𝑆𝜙
 (2.18) 
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 𝜏𝑚𝑜𝑏,𝑔 = 𝑚í𝑛 (
𝑞𝑠

𝐹𝑆𝑔
 ,

𝑓𝑦𝑘 × 𝐴𝑠

𝐹𝑆𝑔
) (2.19) 

 𝐹𝑆 = 𝐹𝑆𝑐 = 𝐹𝑆𝜙 = 𝐹𝑆𝑔 (2.20) 

Nas equações mencionadas, As é a área da seção transversal da barra de reforço e FSg 

representa o fator de segurança aplicado à resistência dos grampos. 

Efetua-se a análise de estabilidade utilizando o método clássico das fatias modificado, 

com cálculo da contribuição dos grampos que interceptam a superfície potencial de ruptura. 

A pesquisa do fator de segurança global (FS) mínimo consiste num processo interativo. As 

forças de tração nos grampos são divididas em componentes paralelas e perpendiculares à 

superfície de ruptura. As componentes são somadas às forças resistentes do solo para a 

determinação do fator de segurança de toda a massa de solo reforçada. A Figura 37 apresenta 

o esquema de análise proposto pelos autores do método, com as forças solicitantes e 

estabilizantes consideradas (MITCHELL; VILLET, 1987). 

Figura 37 – Esquema das forças solicitantes e resistentes no Método Davis. 

 

Fonte: Adaptado de Shen et al. (1981) por Juran e Elias (1991). 

2.9.3 Método Francês ou Multicritério 

Método Francês ou Multicritério apresenta uma solução mais geral para análise de 

contenções grampeadas, visto que incorpora os mecanismos da interação solo-grampo (atrito 

solo-grampo e tensão do solo no grampo), resistência à tração, resistência ao cisalhamento e 

a rigidez à flexão do grampo. A análise multicritério também se baseia nos métodos clássicos 

de estabilidade por equlibrio-limite modificados (JURAN et al., 1990; CLOUTERRE, 1991; 

SILVA, 2009; SILVA, 2010). 

Esse método considera quatro critérios possíveis de ruptura (C1, C2, C3 e C4) para os 

grampos: 
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▪ Resistência ao cisalhamento na interface solo-grampo (C1): verifica-se a resistência ao 

arrancamento do grampo no solo devido aos esforços de tração máximos; 

▪ Tensão lateral solo-grampo (C2): verifica-se se a tensão lateral exercida pelo grampo 

excede a capacidade de suporte do solo; 

▪ Resistência interna do grampo aos esforços normal e cortante combinados (C3): 

verifica-se a plastificação do grampo por esforço cortante, no ponto de força de 

cisalhamento máxima, que corresponde à interseção do reforço com a superfície 

potencial de ruptura e ao momento fletor nulo; 

▪ Resistencia interna do grampo ao momento fletor (C4): verifica-se a plastificação do 

grampo por momento fletor, nos pontos de momento máximo localizados em ambos os 

lados da superfície potencial de ruptura. Assume-se que conjunto solo-grampo possui 

um comportamento elástico. 

O procedimento de análise consiste em representar os quatro critérios de ruptura em 

um plano, no qual os eixos são representados pelos esforços normal (TN) e de cisalhamento 

(TC). A interseção destes critérios define um domínio convexo de estabilidade que considera 

as combinações dos esforços (Figura 38). O ponto determinado pelas forças no grampo na 

interseção com a superfície potencial de ruptura pode se situar em qualquer lugar da fronteira 

do domínio. 

Figura 38 – Plano de combinação dos critérios de ruptura do Método Francês. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) por Silva (2009). 

2.9.4 Método Cinemático 

O Método Cinemático, desenvolvido por Juran et al. (1990), a exemplo de outros já 

apresentados, também baseia-se nos métodos de equilíbrio-limite e recebe essa designação 

por incorporar um modelo cinemático de deslocamento/ruptura. Com esse modelo, é possível 
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avaliar os efeitos dos principais parâmetros de projeto (geometria da estrutura de contenção, 

inclinação, espaçamento e rigidez à flexão dos grampos) nos esforços de tração e 

cisalhamento mobilizados nos reforços durante a fase construtiva. 

A aplicabilidade do método foi verificada pelos autores, que compararam suas previsões 

com resultados de monitoramentos de estruturas em modelos físicos e em escala real. As 

principais considerações adotadas pelo método são (ver Figura 39): 

i. A ruptura ocorre devido a rotação do bloco semirrígido na zona ativa, limitada por uma 

superfície potencial de forma espiral-logarítmica; 

ii. Na ruptura, a linha de esforços de tração e cisalhamento máximos coincide com a 

superfície potencial de deslizamento do solo; 

iii. As zonas ativa (semirrígida) e resistente apresentam-se separadas por uma camada 

delgada de solo, que se encontra no estado limite rígido-plástico; 

iv. A resistência ao cisalhamento do solo, definida pelo critério de ruptura de Mohr-

Coulomb, é totalmente mobilizada ao longo da superfície potencial de ruptura; 

v. A componente horizontal (Eh) das forças que atuam em ambos os lados da fatia que 

compreende o grampo são iguais; 

vi. O efeito da inclinação (ou sobrecarga horizontal, Fh) do terrapleno nas cargas 

solicitantes nos reforços decresce linearmente ao longo da superfície potencial de 

ruptura. 

Figura 39 – Esquema da abordagem empregada no Método Cinemático. 

 

Tmáx = força de tração máxima; Tc = força cisalhante máxima; Mmáx = momento fletor máximo; dβ = 

deflexão máxima; β = inclinação inicial do grampo; l0 = comprimento de transferência. 

Fonte: Adaptado de Juran et al. (1990) pelo autor. 
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A análise do efeito da rigidez à flexão na deformação e na resistência mobilizada nos 

grampos considera três situações: (1) grampos perfeitamente flexíveis, que resistem somente 

aos esforços de tração; (2) grampos extremamente rígidos, que resistem aos esforços de 

tração e cisalhamento porém não se deformam durante a fase construtiva; (3) grampos com 

rigidez à flexão finita, que limita as deformações e as tensões de cisalhamento. Para a terceira 

a última situação, a deflexão (dβ), as forças de cisalhamento e momentos fletores mobilizados 

no grampo são calculados a partir das soluções elásticas formuladas para estacas longas 

carregadas lateralmente. A deflexão dβ é expressa por: 

 𝑑𝛽 =
2 × 𝑇𝑐

𝐾𝑠 × 𝐷𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜 × 𝑙0
2 (2.21) 

Em que: Tc é a máxima força de cisalhamento; Ks é o modulo de reação horizontal do solo; 

Dgrampo representa o diâmetro do grampo e l0 é o comprimento de transferência, que caracteriza 

a rigidez relativa do reforço no solo, que leva em conta o módulo de elasticidade (Egrampo) e o 

momento de inércia (Igrampo) do grampo: 

 𝑙0 = √
4 × 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜 × 𝐼𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜

𝐾𝑠 × 𝐷𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜

4

 (2.22) 

Conforme se pode observar em (c) na Figura 39, o grampo deforma-se de maneira 

simétrica em relação à superfície potencial de ruptura, o que implica que nestes pontos o 

momento é nulo, enquanto as forças de tração (Tmáx) e cisalhamento (Tc) são máximas. No 

método, as principais variáveis de projeto, são obtidos a partir dos parâmetros adimensionais 

NF (relacionado à rigidez à flexão), TS (relacionado à força de cisalhamento máxima) e TN 

(relacionado à força de tração máxima). O parâmetro NF é calculado por: 

 𝑁𝐹 = (
𝐾𝑠 × 𝐷𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜

𝛾 × 𝐻
) × (

𝑙0
2

𝑆ℎ × 𝑆𝑣
) (2.23) 

Em que: 

 Sh e Sv são os espaçamentos horizontal e vertical entre grampos, respectivamente; 

 γ é o peso específico do solo; 

 H é o desnível total da contenção. 

 Os parâmetros TS e TN são obtidos a partir de ábacos em função de NF, dos 

parâmetros do solo (c, ϕ e γ) e do desnível (H). A Figura 40 apresenta os ábacos para o caso 

de NF=1/3, grampos com inclinação de 15°, sem sobrecarga no terrapleno, terrapleno 

horizontal e face da contenção vertical (90°). 
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Figura 40 – Ábacos para determinação de TS e TN (caso de face vertical, grampos com 15° de 

inclinação, terrapleno horizontal e sem sobrecarga). 

 

Fonte: Adaptado de Juran et al. (1990) pelo autor. 

Com os valores de TS e TN obtidos dos ábacos, as forças cisalhante (Tc) e de tração 

máxima (Tmáx) no grampo podem ser calculadas conforme as equações (2.24) e (2.25). 

 𝑇𝑆 =
𝑇𝑐

𝛾 × 𝐻 × 𝑆𝑣 × 𝑆ℎ
 (2.24) 

 𝑇𝑁 =
𝑇𝑚á𝑥

𝛾 × 𝐻 × 𝑆𝑣 × 𝑆ℎ
 (2.25) 

A principal diferença do Método Cinemático para os demais está no fato de o modelo 

permitir a avaliação dos esforços em cada linha de grampo, que pode apresentar uma 

condição mais crítica, não representada pelo fator de segurança global calculado pelos 

modelos tradicionais (JURAN et al., 1990). 

2.10 Principais normas e manuais/guias internacionais 

Sabendo-se que ainda não existe Norma Brasileira para solo grampeado e que não há 

um manual brasileiro de referência para projetos, esse item apresenta de maneira resumida 

algumas das principais normas e manuais (ou guias) consolidados internacionalmente. 

2.10.1 Manual do Projeto Clouterre 

De acordo com Clouterre (1991) a definição do comprimento, inclinação e distribuição 

(espaçamentos horizontal e vertical) dos grampos depende de uma série de fatores, 

sobretudo da altura e da inclinação da face da escavação, do método de instalação dos 
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grampos (cravados ou injetados), da resistência na interação solo-grampo e de restrições 

ambientais. 

A inclinação dos grampos decorre, principalmente, de uma necessidade executiva. Os 

autores indicam que, na prática, os equipamentos disponíveis permitem que sejam adotadas 

inclinações entre 5°e 15°. A Tabela 7 apresenta alguns parâmetros para fins de pré-

dimensionamento de escavações grampeadas, elaborada para o caso de face vertical (90°) e 

terrapleno horizontal, em função do método executivo do grampo (cravado ou injetado). 

Tabela 7 – Valores indicativos para pré-dimensionamento do solo grampeado. 

 

Fonte: Adaptado de Clouterre (1991) pelo autor. 

A prática mais comum de projeto é que os grampos tenham o mesmo comprimento, 

distribuídos uniformemente ao longo da altura da escavação (Figura 41, situação ‘a’). De 

maneira alternativa, tem-se projetado grampos com comprimento decrescente do topo à base 

da escavação. Nessa situação os grampos superiores garantem a estabilidade contra o 

arrancamento e desempenham papel importante na redução dos deslocamentos do topo da 

estrutura (Figura 41, situação ‘b’). Outra opção apresentada em Clouterre (1991) consiste na 

distribuição dos grampos com comprimento crescente do topo à base da escavação, porém 

essa situação não é recomendada pelos autores. 

Figura 41 – Distribuições possíveis para o comprimento dos grampos. 

 

Fonte: Clouterre (1991). 

Parâmetro de 

projeto

Método de Hurpin - 

grampos próximos¹

Grampos mais 

espaçados²

Comprimento dos 

grampos
0,5 a 0,7 H 0,8 a 1,2 H

Número de grampos 

por m² de face
1 a 2 0,15 a 0,40

Perímetro do grampo 150 a 200 mm 200 a 600 mm

Resistência à tração 120 a 200 kN 100 a 600 kN

¹Grampos cravados ou grampos injetados com pequenos diâmetros.

²Grampos injetados com grandes diâmetros
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Em Clouterre (1991) também são apresentados ábacos de pré-dimensionamento em 

função de parâmetros geotécnicos (c, ϕ e γ) e da geometria da escavação (desnível H), 

similarmente aos que foram apresentados no item 2.9.4, elaborados por Juran et al. (1990). 

Nos ábacos estão representadas curvas que representam valores para um parâmetro 

adimensional d (densidade de grampos), definido por: 

 𝑑 =
𝑇𝐿

𝛾 × 𝑆ℎ × 𝑆𝑣 × 𝐿
 (2.26) 

Em que: 

TL = força resistente ao arrancamento do grampo; 

L = comprimento do grampo. 

A Figura 42 apresenta um ábaco para a relação entre o comprimento do grampo e o 

desnível da contenção (L/H) igual a 0,6 e inclinação dos grampos igual a 20°. Procede-se com 

a determinação do ponto M, com coordenadas (N, tanϕ), e do ponto A, de modo que a razão 

entre os segmentos OM e AO seja igual ao fator de segurança global (FS) mínimo requerido 

(FS = OM/AO ≥ 1,5). Determina-se d a partir da curva que passa pelo ponto A. 

Figura 42 – Exemplo de ábaco de pré-dimensionamento (L/H=0,6). 

 

Fonte: Clouterre (1991). 

2.10.2 Norma Eurocode 7 

A norma europeia Eurocode 7 ou EN 1997 (CEN, 2004) traz recomendações para 

projetos de geotecnia em geral, incluindo especificações para investigações geotécnicas. O 

documento é dividido em duas partes: parte 1, com requisitos gerais, e parte 2, que trata de 
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investigação do subsolo. A Eurocode 7 não apresenta requisitos específicos para projetos de 

solo grampeado. Para tal, foi criada a norma EN 14490 (CEN, 2010), destinada 

especificamente a essas estruturas e que se apresenta como um complemento à Eurocode 

7. 

2.10.3 Manual do Federal Highway Administration (FHWA) 

O manual elaborado pelo Federal Highway Administration (FHWA) é uma das principais 

referência para contenções em solo grampeado, nos Estados Unidos. São apresentadas as 

recomendações de projeto (análise, dimensionamento, ações, etc.), de execução e de 

verificação do desempenho dessas estruturas. 

Para fins de pré-dimensionamento, algumas das principais recomendações são 

(LAZARTE et al., 2015): 

▪ A escavação pode ser projetada com face vertical (90°). Nesse sentido, os autores 

destacam que uma leve suavização na inclinação (cerca de 10°) reduz 

significativamente os esforços nos grampos, o que pode implicar em reforços de menor 

comprimento e consequentemente maior economia; 

▪ Os espaçamentos horizontal (Sh) e vertical (Sv) entre grampos devem estar entre 1,2 e 

2,0 m. recomenda-se que sejam adotados valores iguais em ambas as direções; 

▪ A primeira linha de grampos deve ser executada a uma distância de, no máximo, 1 m 

do topo da escavação, a fim de prevenir uma possível instabilidade localizada. A linha 

de grampos inferiores deve se situar entre 60 e 90 cm da base da escavação; 

▪ Grampos devem possuir inclinação entre 10° e 20°, sendo mais comum se adotar 15°; 

▪ O comprimento dos grampos pode ser estimado inicialmente pelo valor de 0,7H. 

Análises de projeto que conduzem a valores de comprimento dos grampos superiores 

a 1,2H, podem indicar condições desfavoráveis para a solução em solo grampeado na 

situação de estudo; 

▪ A distribuição do comprimento dos grampos ao longo da altura da escavação é feita na 

maioria dos casos uniformemente. Os autores destacam também a alternativa de se 

projetar grampos com comprimento decrescente do topo à base da contenção. 

2.10.4 Norma BS 8006 

A norma britânica BS 8006 (BSI, 2010) é destinada ao projeto e execução de solos 

reforçados, sendo dividida em duas partes. A parte 2 (BS 8006-2) trata especificamente de 

solo grampeado. O documento recomenda, inclusive, que o projeto siga critérios de análise e 

estados-limite apresentados na EN 1997-1 (Eurocode 7).  
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3 CARACTERIZAÇÃO DO CASO, MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados a descrição da obra em estudo, a concepção do 

projeto em solo grampeado, a caracterização geotécnica da área, além dos materiais e da 

metodologia empregados nos ensaios de laboratório e de campo, bem como detalhes da 

instrumentação concebida para monitorar a contenção, as análises e as simulações 

numéricas realizadas. 

Os dados necessários para a realização deste trabalho foram obtidos junto à empresa 

responsável pelos projetos das contenções e de fundação do empreendimento. Foram 

disponibilizados projetos executivos das contenções, perfis de sondagens, levantamento 

topográfico (planialtimétrico e seções transversais), boletins de execução e os resultados dos 

ensaios e da instrumentação. A Figura 42 apresenta um fluxograma das atividades 

desenvolvidas na pesquisa. 

Figura 43 – Fluxograma das atividades desenvolvidas na pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.1 Descrição da obra em estudo 

A contenção grampeada em estudo integra a obra de um empreendimento residencial 

no bairro do Imbuí, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. O empreendimento é composto 
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por duas torres, constituídas por pavimento térreo e 10 (dez) pavimentos tipo, com 8 (oito) 

apartamentos cada. 

Para o empreendimento em questão, foram previstas soluções de contenções diversas, 

visto que o terreno em estudo era naturalmente acidentado, com cotas variáveis entre +15,0 

e +35,0 m, e a implantação se deu na cota média igual a +20,0 m. A Figura 44 apresenta a 

visualização em planta do terreno em estudo, com as curvas de nível e as indicações de 

contenções fornecidas em projeto. A área hachurada em vermelho indica o trecho em corte 

para o qual foi proposta a contenção em solo grampeado. 

Figura 44 – Visualização em planta do projeto em estudo, com contenção grampeada (hachura). 

  

Fonte: GEOTEC (2014). 
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Para melhor visualização do problema em estudo, foi feito um modelo tridimensional no   

software AutoCAD Civil 3D, para o terreno na situação natural (Figura 45a) e para a situação 

de corte (Figura 45b). 

Figura 45 – Modelos tridimensionais para o terreno em estudo. 

 

(a) Modelo tridimensional do terreno natural. Cotas mais elevadas na parte superior da figura. 

 

(b) Modelo tridimensional do terreno cortado. Face a ser grampeada na parte superior da figura. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 46 apresenta um registro fotográfico da obra em estudo durante a fase de 

execução, na qual se pode observar ao lado direito a contenção em solo grampeado. 

Figura 46 – Execução da contenção em solo grampeado estudada. 

 

Fonte: GEOTEC (2014). 

CONTENÇÃO 

EM SOLO 

GRAMPEADO 

FACE GRAMPEADA 
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3.2 Concepção do projeto do solo grampeado 

A contenção em solo grampeado apresenta desníveis variáveis entre 7,7 e 14,8 metros. 

A Figura 47 apresenta uma seção transversal esquemática da contenção a ser estudada, na 

qual é possível visualizar o corte do terreno e o perfil geotécnico do maciço grampeado. No 

projeto, foram adotados grampos com 6,0, 9,0 e 12,0 metros de comprimento, compostos por 

barras de aço de 20 mm de diâmetro, tipo CA-50, e diâmetro de perfuração igual a 75 mm. 

Figura 47 - Seção transversal (E 3+10,00) da contenção em solo grampeado estudada. 

 

Fonte: GEOTEC (2014). 
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Na Tabela 8 estão indicadas as seções ao longo da contenção em solo grampeado, 

com os respectivos valores de cota de topo, inclinações de face e desníveis. É possível 

observar a variação no desnível do maciço contido, superando 14 metros na seção mais 

crítica. A Figura 48 apresenta uma vista frontal do solo grampeado em fase de execução. 

Tabela 8 – Desníveis e inclinações das seções de projeto. 

 

Fonte: GEOTEC (2014). Adaptado pelo autor. 

Figura 48 –Vista frontal da execução do solo grampeado estudado. 

 

Fonte: GEOTEC (2014). 

Seção Desnível (m)
Inclinação 

da face (°)

Cota de 

topo (m)

1+14,00 14,76 71 34,23

2+0,00 13,94 74 34,05

2+10,00 13,43 74 33,74

3+0,00 12,76 75 33,20

3+10,00 12,86 75 32,97

4+0,00 11,90 71 32,29

4+10,00 11,81 72 31,85

5+0,00 11,54 77 31,62

5+10,00 9,94 74 30,25

6+0,00 8,45 71 28,90

6+10,00 8,34 73 28,90

7+0,00 8,08 76 28,73

7+10,00 8,09 79 28,84

8+0,00 7,63 82 28,72

8+10,00 7,65 82 28,55

8+15,00 7,65 82 28,39
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3.3 Caracterização geotécnica da área de estudo 

Na área de implantação da obra em estudo, foram executados 13 (treze) furos de 

sondagem à percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) e 04 (quatro) furos de 

sondagens rotativas, para melhor avaliação da camada impenetrável à percussão. A Figura 

44 apresenta a locação das sondagens realizadas no terreno (pontos vermelhos). As 

sondagens à percussão foram locadas e executadas conforme as normas NBR 8036 (ABNT, 

1983) e 6484 (ABNT, 2001), respectivamente. 

A Tabela 9 apresenta um resumo das características das sondagens SPT e rotativas 

executadas. O nível d’agua foi encontrado na cota média de +15,4 m, dessa forma, abaixo do 

pé da contenção em estudo. 

Tabela 9 – Resumo das sondagens realizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com a interpretação das sondagens observa-se que o subsolo em questão é composto, 

basicamente, por camadas intercaladas de silte arenoso e de silte argiloso com areia, que se 

apresentam predominantemente na cor marrom. Nos últimos metros das sondagens, 

identifica-se a presença de material proveniente de alteração de rocha. Para melhor 

visualização, a Figura 49 apresenta o perfil de sondagem do Furo SP-12. 

  

Furo
Cota 

(m)

Cota do 

nível d'água 

(m)

Profundidade 

do nível d'água 

(m)

Comprimento 

em solo (m)

Comprimento 

em rocha (m)

SP-01 +23,20 - - 10,05 -

SP-02 +26,08 +17,23 8,85 15,52 -

SP-03 +21,07 +16,32 4,75 12,32 -

SP-04 +19,01 +15,46 3,55 14,55 -

SP-05 +15,87 +15,31 0,56 10,22 -

SP-06 +15,19 +12,29 2,90 13,62 -

SP-07 +23,62 +15,87 7,75 16,90 -

SP-08 +20,21 +14,58 5,63 13,17 -

SP-09 +27,61 +16,70 10,91 19,74 -

SP-10 +22,30 +14,43 7,87 13,31 -

SP-11 +27,45 +14,69 12,76 18,27 -

SP-12 +28,88 +15,72 13,16 22,76 -

SP-13 +32,40 +17,46 14,94 21,48 -

SM-02 +22,43 +13,58 8,85 15,52 5,00

SM-04 +20,55 +17,00 3,55 14,55 5,50

SM-05 +15,70 +14,95 0,75 10,22 6,00

SM-07 +22,75 +15,00 7,75 16,90 6,19

Total 17 - - - 259,10 22,69

Média - - +15,41 - 15,24 5,67
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Figura 49 – Perfil de sondagem do furo SP-12. 

 

Fonte: Relatório de sondagem da empresa responsável. 

Dos 13 furos de sondagem tipo SPT executados, 06 (seis) foram locados nas 

proximidades da contenção projetada em estudo. Além da Figura 47, a Figura 50 também 

apresenta uma seção transversal do projeto de solo grampeado em estudo, com a 

representação do perfil geotécnico do terreno, neste caso, baseado nas sondagens SP-10, 

SP-11 e SP-12. Nas seções observa-se que os grampos foram instalados na camada 

identificada como silte arenoso. 
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Figura 50 - Seção transversal (6+10) da contenção em solo grampeado estudada. 

 

Fonte: GEOTEC (2014). 

3.4 Ensaios geotécnicos 

3.4.1 Ensaios de laboratório 

Para avaliação do maciço contido, bem como dos seus parâmetros de resistência, foram 

coletados dois blocos (Blocos 01 e 02) de amostras indeformadas (Amostras 0055/2014 e 

0056/2014) para a realização dos ensaios de caracterização (granulometria e limites de 

Atterberg) e ensaios de cisalhamento direto, nas condições natural e inundada. Os ensaios 

foram realizados no laboratório de geotecnia da Escola Politécnica da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). 

Os ensaios de cisalhamento direto foram do tipo consolidado rápido (velocidade de 

deformação igual a 1,29 mm/min), seguindo as orientações da norma D3080 (ASTM, 2011), 

com aplicação de tensões normais iniciais nos valores de 25, 50, 100 e 150 kPa. 

3.4.2 Ensaios de campo – Arrancamento dos grampos 

Como exposto anteriormente, os ensaios de arrancamento de grampos têm como 

objetivo principal a determinação do atrito/adesão entre o solo e o grampo. Quando esses 

ensaios são realizados na fase de projeto, os valores de atrito/adesão solo-grampo 

determinados em campo permitem a comparação com o valor adotado no pré-

dimensionamento e possíveis ajustes cabíveis nas análises e definições da contenção, 

quando necessário. 

Para a obra em estudo, foram realizados 5 (cinco) ensaios de arrancamento, dos quais 

dois (CH-01 e CH-02) foram realizados na fase inicial dos trabalhos de campo e os demais 
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realizados durante a execução do solo grampeado. A Tabela 10 apresenta um resumo das 

características desses ensaios. O ensaio CH-01 foi realizado a uma cota mais elevada (+30,62 

m) que os demais (média de +28,00 m), de modo que a maior inclinação dada ao grampo, 

igual a 25°, buscou atingir as camadas de solo e as tensões geostáticas semelhantes às dos 

demais grampos ensaiados. 

Tabela 10 – Descrição dos ensaios de arrancamento realizados para a obra em estudo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os grampos foram convenientemente confeccionados para os ensaios com barras de 

aço CA-50 A, com diâmetro de 20,0 mm. Os ensaios foram realizados na camada do solo 

residual maduro silto-argiloso. O trecho livre do grampo foi protegido por um tubo de PVC (40 

mm de diâmetro), preenchendo-se a região entre a barra e a seção interna do tubo com graxa, 

de modo a garantir o movimento livre da barra. A Figura 51 apresenta um registro fotográfico 

dos chumbadores sendo ensaiados. 

Figura 51 – Fotografia do sistema de aparelhagem de um dos ensaios de arrancamento realizados. 

 

Fonte: Relatório de execução da empresa responsável. 

Nos ensaios CH-01 e CH-02 realizou-se um ciclo de carregamento e descarregamento 

previamente à fase de arrancamento do grampo. O carregamento inicial foi levado até a carga 

de 140 kN, que corresponde a aproximadamente 0,9 vezes a carga de escoamento da barra 

de 20 mm. Após descarregamento, o chumbador foi levado à carga para arrancamento. As 

medidas foram realizadas com auxílio de régua mestre ou paquímetro. 

Ensaio 

(Grampo)

Inclinação 

(°)

Diâmetro da 

barra (mm)

Diâmetro do 

furo (mm)
Fases de injeção

Comprimento 

livre (m)

Comprimento 

injetado (m)

CH-01 25 20 100 Bainha + 2 injeções 2,0 4,0

CH-02 11 20 100 Bainha + 2 injeções 8,0 4,0

CH-03 10 20 75 Bainha + 2 injeções - 9,0

CH-04 10 20 75 Bainha + 2 injeções - 6,0

CH-05 10 20 75 Bainha + 2 injeções - 12,0
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Os equipamentos e acessórios destinados à realização dos ensaios foram compatíveis 

com as necessidades dos serviços. O conjunto bomba-macaco hidráulico foi aferido antes de 

dar início ao conjunto de ensaios a ser realizado na obra. 

Os ensaios foram realizados em estágios de carga de forma não superiores a 20% da 

carga máxima. Em cada estágio de carregamento, esperou-se um tempo mínimo de 30 (trinta) 

minutos para a estabilização das deformações. Mantida constante a carga aplicada no 

sistema, foram efetuadas as leituras dos deslocamentos nos intervalos de 0, 1, 2, 4, 8, 15 e 

30 minutos para cada estágio de carga, conforme procedimento da Geo-Rio (2000) – 

apresentado no item 2.6.2. 

3.5 Instrumentação da contenção 

Para monitoramento dos deslocamentos horizontais da contenção, foram locados 4 

(quatro) inclinômetros em seções distintas (conforme Figura 44), com profundidades variáveis 

entre 15,5 e 22,5 m, conforme apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11 - Locação dos inclinômetros da contenção. 

 

Fonte: GEOTEC (2014). 

De acordo com informações da equipe envolvida no projeto da contenção, a instalação 

de alguns dos inclinômetros foi feita após o início das primeiras etapas de escavação. Dessa 

forma, fez-se uma análise qualitativa dos resultados obtidos e optou-se por utilizar os 

resultados do inclinômetro 1, para conduzir os estudos dessa pesquisa. 

3.6 Simulações computacionais 

Como parte dos estudos visando alcançar os objetivos desta pesquisa, foram realizadas 

análises de estabilidade (interna e global) e análises tensão-deformação, para avaliação das 

deformações e das tensões nos grampos e no maciço em estudo, com uso de ferramentas 

computacionais. Para as análises numéricas foi empregado o pacote de softwares 

computacionais GeoStudio 2012, composto por diferentes módulos que têm aplicações úteis 

para a geotecnia. 

Nesta pesquisa, foram aplicados os módulos SLOPE/W e SIGMA/W para análises de 

estabilidade e tensão-deformação, respectivamente. Os softwares realizam análises de 

Inclinômetro Locação Profundidade (m)

1 E 2+10,00 22,5

2 E 5+10,00 22,5

3 E 8+0,00 15,5

4 E 7+0,00 21,5
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estabilidade por meio dos métodos clássicos de equilíbrio-limite, enquanto as análises tensão-

deformação utilizam o método dos elementos finitos. 

3.6.1 Análises tensão-deformação 

As análises tensão-deformação realizadas neste trabalho têm como objetivo principal a 

obtenção dos deslocamentos da estrutura e dos esforços nos grampos, sobretudo de tração. 

Foram analisadas a seções transversais, E 2+10,00 e E 4+0,00, cujos desníveis e inclinações 

estão apresentadas na Tabela 8. Tais seções foram escolhidas particularmente pelos 

seguintes fatores: a E 2+10,00 possui um dos maiores desníveis da contenção e além ter sido 

instrumentada com o inclinômetro (INC-01); e a E 4+0,00 é a seção com desnível mais 

próximo da E 2+10,00 que possui diferentes sondagens distribuídas transversalmente (SP-09 

e SP-13), possibilitando uma melhor definição do perfil geotécnico a ser analisado. Conforme 

apresentado na Tabela 11, a seção E 2+10,00 foi instrumentada com inclinômetro e 

monitorada até o final do período construtivo. Dessa forma, a análise dessa seção foi 

conduzida a fim de calibrar os parâmetros de deformabilidade do solo, comparando-se os 

deslocamentos obtidos no modelo numérico com os valores obtidos no monitoramento da 

obra. 

A Figura 52 apresenta geometria inserida para análise da seção E 2+10,00 na condição 

inicial (InSitu), na qual buscou-se representar toda parcela de corte prevista no projeto de 

terraplanagem. As linhas sub-horizontais representam os grampos, enquanto a linha vertical 

reproduz o inclinômetro instalado na seção. Para fins de simplificação do modelo, foram 

adotadas duas camadas de solo (ver legenda). Na mesma figura, estão ilustradas condições 

de contorno de restrição dos deslocamentos na direção X (cor azul) e nas direções X e Y (cor 

rosa). Também se observa a representação linha freática, com base nos níveis obtidos nas 

sondagens. 

Figura 52 - Geometria do modelo da seção E 2+10,00, na condição inicial (InSitu). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A malha de elementos finitos foi gerada com dimensão de elemento global igual a 0,50 

m, valor utilizado no trabalho de Corte (2017), que também realizou simulações numéricas e 

de estabilidade em solo grampeado também empregando o software GeoStudio. A malha do 

modelo da seção E 2+10,00 foi composta por 5502 elementos, totalizando 5599 nós (Figura 

53). 

Figura 53 - Malha de elementos finitos da seção E 2+10,00, na condição inicial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na Figura 54 observa-se, ao lado direito da zona reforçada, uma divisão de camadas 

que teve por finalidade representar as etapas de escavação, com alturas médias definidas em 

projeto. Foram reproduzidas no modelo as etapas sequenciais de escavação e inserção dos 

grampos, para cada nível de reforço, com o objetivo de representar as variações de tensão 

no maciço. A mesma figura apresenta uma das etapas intermediárias da análise, que ilustra 

a sexta etapa de escavação após a instalação dos 5 (cinco) primeiros níveis de grampos. A 

condição final da análise está ilustrada na Figura 55. 

Figura 54 – Sexta etapa de escavação da seção E 2+10,00. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 55 – Modelo final da seção da E 2+10,00, com escavação completa e instalação de todos os 

grampos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na Figura 56 e na Figura 57 são apresentadas as geometrias inseridas para o modelo 

da seção E 4+0,00 nas condições inicial (InSitu) e final da escavação, respectivamente. 

Figura 56 - Geometria do modelo da seção E 4+0,00, na condição inicial (InSitu). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 57 – Modelo final da seção da E 4+0,00, com escavação completa e instalação de todos os 

grampos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Figura 52 e na Figura 53, é possível observar que a primeira linha de grampos possui 

menor comprimento, o qual foi justificado no projeto pela necessidade de evitar qualquer dano 

provocado pela instalação dos reforços às tubulações das redes de água e esgoto da área. 

As linhas indicadas nas cores rosa e verde nos modelos correspondem, respectivamente, aos 

grampos e ao revestimento em concreto projetado inseridos no modelo como elementos de 

viga (structural beams, Figura 58). Os grampos foram modelados com a inclinação de projeto 

igual a 10° e comprimentos de 6,0 e 12,0 m, para ambas as seções analisadas. 

Figura 58 - Janela de inserção dos elementos de viga (structural beams). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como se sabe, os dados de entrada necessários aos elementos de viga são: área da 

seção transversal, momento de inércia e módulo de elasticidade. Os parâmetros geométricos 

foram calculados, conforme as especificações de projeto (ver item 3.2), com as expressões 

seguintes: 

▪ Área da seção transversal do grampo (Agrampo): 

 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜 =
𝜋 × 𝐷𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜

2

4
=

𝜋 × 0,075²

4
= 4,4179 × 10−3 𝑚² (3.1) 

▪ Área da seção transversal do revestimento em concreto projetado (Arevest): 

 
𝐴𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 = 1,0 × 0,08 = 0,08 𝑚² (3.2) 

▪ Momento de inércia dos grampos (Igrampo): 

 𝐼𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜 =
𝜋 × 𝐷𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜

4

64
=

𝜋 × 0,0754

64
= 1,5532 × 10−6 𝑚4 (3.3) 
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▪ Momento de inércia do revestimento (Irevest): 

 𝐼𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎3

12
=

1,0 × 0,08³

12
= 4,2667 × 10−5 𝑚4 (3.4) 

Vale lembrar que no modelo utilizado foi inserido o momento de inércia equivalente dos 

grampos (Igrampo,eq), considerando o espaçamento horizontal, para a adequada representação 

da rigidez à flexão dos elementos: 

 𝐼𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜,𝑒𝑞 =
𝐼𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜

𝑆ℎ
=

1,5532 × 10−6

1,5
= 1,0355 × 10−6 𝑚4 (3.5) 

O módulo de elasticidade aplicado aos elementos de viga dos grampos e do 

revestimento foi calculado em função da média ponderada das áreas de aço e de concreto 

(no caso dos grampos, da nata de injeção). Esse procedimento foi realizado nas simulações 

numéricas realizadas por Gerscovich et al. (2005) e por Singh e Babu (2010). 

Para o concreto projetado como revestimento, adotou-se o módulo de elasticidade 

(Econcproj) igual a 24 GPa, com base na resistência à compressão característica (fck) mínima, 

especificada no projeto igual a 25 MPa – Tabela 8.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014). A armação 

do revestimento foi especificada no projeto como uma tela metálica tipo Q61 (0,61 cm²/m), 

com módulo de elasticidade (Eaço) igual a 210 GPa. Com essas informações, o módulo de 

elasticidade da seção composta do revestimento (Erevest) foi calculado por: 

 𝐸𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝑜𝑗 × 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝑜𝑗 + 𝐸𝑎ç𝑜 × 𝐴𝑡𝑒𝑙𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡
 (3.6) 

 𝐸𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡 =
(24 × 0,0799) + (210 × 0,61 × 10−4)

0,08
=  24,1 𝐺𝑃𝑎 (3.7) 

Em que: 

Atela = área de aço por metro da seção transversal do revestimento (0,61 cm²); 

Aconcproj = área de concreto por metro da seção transversal do revestimento: 

 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝑜𝑗 = 𝐴𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡 − 𝐴𝑡𝑒𝑙𝑎 = 0,08 − 0,61 × 10−4 = 0,0799 𝑚2 (3.8) 

Para os grampos, foi utilizada a mesma abordagem de cálculo, com a adoção do modulo 

de elasticidade da nata (Enata) igual a 21 GPa, em função do fck mínimo recomendado (20 

MPa), e do aço das barras igual a 210 GPa (Eaço). O módulo de elasticidade da seção 

composta dos grampos (Egrampo) foi calculado por: 
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 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜 =
𝐸𝑛𝑎𝑡𝑎 × 𝐴𝑛𝑎𝑡𝑎 + 𝐸𝑎ç𝑜 × 𝐴𝑠

𝐴𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜
 (3.9) 

 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜 =
(21 × 4,1037 × 10−3) + (210 × 3,1416 × 10−4)

4,4179 × 10−3
= 34,4 𝐺𝑃𝑎 (3.10) 

 

Em que: 

As = área da seção transversal da barra de aço (diâmetro de 20 mm); 

Anata = área da seção transversal do trecho injetado do grampo (desconsiderando aço): 

  𝐴𝑛𝑎𝑡𝑎 = 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜 − 𝐴𝑠 = 4,1037 × 10−3 𝑚2 (3.11) 

A Tabela 12 apresenta uma síntese dos parâmetros geométricos e elásticos aplicados 

aos elementos de viga dos grampos e do revestimento (paramento frontal), respectivamente, 

como dados de entrada no software. 

Tabela 12 - Resumo dos parâmetros elásticos e geométricos dos elementos de viga empregados nos 

modelos numéricos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O solo foi representado pelo modelo elasto-plástico com critério de ruptura de Mohr-

Coulomb, para o qual são necessários, além do peso específico, outros 05 (cinco) parâmetros: 

módulo de elasticidade (Esolo), ângulo de atrito interno (ϕ), coesão (c), ângulo de dilatância (ψ) 

e coeficiente de Poisson (ν). 

Conforme exposto no início deste item, o módulo de elasticidade das camadas de solo 

foi obtido a partir do ajuste dos deslocamentos do modelo com os monitorados, para a seção 

E 2+10,00 instrumentada. Os valores do módulo de elasticidade iguais a 35 e 48 MPa para 

as camadas superior e inferior, respectivamente, foram os que conduziram à melhor 

aproximação entre os deslocamentos do modelo numérico e os medidos pelo inclinômetro 

(conforme será apresentado no 4.3.1). Os parâmetros de resistência ao cisalhamento foram 

obtidos dos ensaios de cisalhamento direto (serão discutidos no 4.1.2), com exceção do 

ângulo de dilatância, que foi adotado nulo, seguindo as recomendações do próprio manual do 

Grampo Paramento

Módulo E (GPa) 34,4 24,1

Área (cm²) 44,2 800,0

Inércia (cm
4
) 155,3 4266,7

Elemento de viga
Parâmetro
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SIGMA/W (GeoSlope International, 2013). As análises realizadas por Pereira (2016) também 

seguiram tal recomendação. A Tabela 13 apresenta uma síntese dos parâmetros do solo 

aplicados nas análises para ambas as seções. 

Tabela 13 - Parâmetros das camadas de solo empregadas nos modelos numéricos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.6.2 Análises de estabilidade 

Análises de estabilidade foram conduzidas para a seção E 2+10,00, no módulo 

SLOPE/W. O software GeoStudio possibilita que sejam realizadas análises acopladas dos 

módulos SIGMA/W e SLOPE/W e, dessa forma, foi analisada a estabilidade de cada etapa de 

escavação. Foi adotado o critério de ruptura de Morh-Coulomb, empregando-se os mesmos 

parâmetros de resistência da Tabela 13. As análises foram realizadas com o método 

Morgenstern-Price. A Figura 59 apresenta o modelo da seção E 2+10,00, na condição final 

da escavação, inserido em uma das análises de estabilidade. 

Figura 59 - Seção E 2+10,00 no SLOPE/W - análise de estabilidade para a condição final de 

escavação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Silte Arenoso/Argiloso Silte Arenoso (Rocha Alterada)

  g (kN/m³) 16,4 17

E (MPa) 35 48

 Φ  (°) 28,7 24,5

c (kPa) 16,5 25

y (°) 0 0

ν 0,25 0,25

Camada
Parâmetro
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Na Figura 59 é possível identificar linhas de cor vermelha na superfície do terreno, mais 

precisamente, no topo e na base do talude. Essas linhas definem o critério de busca das 

superfícies de ruptura, apresentado no software como Entry and Exit. Nesse critério, são 

definidas linhas de entrada (entry) e de saída (exit) da superfície de ruptura (Figura 60a). O 

usuário deve informar o número de partes em que essas linhas são divididas. Para cada par 

de pontos combinados nas linhas, é traçada uma reta e uma perpendicular (também dividida), 

na qual são definidos os raios (radius) da superfície de ruptura (Figura 60b). Para as análises 

realizadas, cada linha foi dividida em 20 segmentos (21 pontos), totalizando 21x21x21 = 9261 

superfícies de ruptura analisadas. 

Figura 60 - Critério Entry and Exit para pesquisa das superfícies de ruptura. 

 

(a)            (b) 

Fonte: GeoSlope International (2015). 

Como já comentado, foram realizadas analises acopladas para cada etapa de 

escavação, antes da instalação do reforço referente à linha escavada (situação mais crítica). 

A Figura 61 apresenta a ‘árvore’ de análises, contemplando tensão-deformação e 

estabilidade. Em todas as análises utilizou-se a abordagem de fator de segurança global, 

também conhecida como Allowable Stress Design (ASD), na qual as resistências do solo e a 

as ações solicitantes são inseridas com valores característicos. Nessa abordagem, obtém-se 

um fator de segurança global, referente à superfície de ruptura mais crítica. 
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Figura 61 - 'Árvore' de análises acopladas de tensão-deformação e estabilidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para a etapa final da contenção, após concluída a escavação e a instalação de todos 

os reforços, além da análise com abordagem ASD, foram realizadas análises com a 

abordagem de fatores de segurança parciais. Esse tipo de análise é internacionalmente 

conhecido como Load and Resistance Factor Design (LRFD) e consiste na minoração da 

resistência e na majoração das ações solicitantes por fatores específicos. 

Nas análises aqui realizadas, foram utilizados os valores de segurança parciais 

propostos pela BS 8006-2 e pelo Eurocode 7. A BS 8006-2 apresenta dois padrões de fatores 

a serem considerados em projeto (Sets 1 e 2), enquanto o Eurocode 7 apresenta três 

abordagens possíveis (Design Approach – DA), sendo que o DA1 tem duas combinações 

possíveis (C1 e C2). Considerando as duas normas, foram realizadas 6 (seis) análises tipo 

LRFD, além da análise ASD (Figura 61). A Figura 62 ilustra a janela de inserção dos fatores 

de segurança parciais, com os valores propostos pela combinação DA1-C2 do Eurocode 7. 

Os valores empregados nas demais combinações estão apresentados no Apêndice A. 
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Figura 62 – Fatores de segurança parciais propostos pela Eurocode 7 (DA1, C2)1. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 63 apresenta a janela de inserção dos reforços do SLOPE/W. Nesse caso 

específico está apresentada a abordagem ASD. Os fatores de redução adotados para a 

resistência ao arrancamento e à tração da barra de aço foram iguais a 2 e 1,61 (1,15 vezes 

1,4), tal como nos trabalhos de Franco (2010) e Pereira (2016). Foi adotado o valor de qs igual 

a 100 kPa (mesmo valor adotado na memória do projeto) e a carga de escoamento da barra 

foi calculada para a bitola de 20 mm, com fyk igual a 500 MPa. 

  

 
1 Permanent point loads/surcharge loads = Carregamentos pontuais/distribuídos permanentes; 
 Variable point loads/surcharge loads = Carregamentos pontuais/distribuídos variáveis; 
 Soil unit weight = Peso específico do solo; 
 Favorable = Favorável (ação favorece a estabilidade); 
 Unfavorable = Desfavorável (ação desfavorece a estabilidade); 
 Material parameters = Parâmetros do solo; 
 Effective Cohesion / Coefficient of friction = Coesão / Coeficiente de atrito interno do solo; 
 Undrained strength = Resistência não drenada; 
 Shear strength = Resistência ao cisalhamento; 
 Reinforcement parameters = Parâmetros do reforço; 
 Pullout resistance = Resistência ao arrancamento; 
 Shear force = Força de cisalhamento (cortante); 
 Tensile strength = Resistência à tração. 
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Figura 63 – Janela de inserção dos grampos. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Ensaios de laboratório 

4.1.1 Ensaios de caracterização 

Na Tabela 14 é apresentado um resumo dos resultados obtidos nos ensaios de 

caracterização das amostras retiradas dos Blocos 01 e 02. Estão apresentadas as 

classificações pelos Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS) e sistema 

rodoviário (AASHTO), o índice de grupo (IG), bem como os limites de Atterberg (LL e LP) e a 

densidade relativa dos grãos (Gs). 

Tabela 14 – Resultados dos ensaios de caracterização. 

Amostra Bloco 01 Bloco 02 

Classificação SUCS MH SC 

Classificação AASHTO (IG) A-7-5 (15) A-6 (15) 

LL (%) 65 33 

LP (%) 47 18 

IP (%) 18 15 

Gs 2,72 2,64 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observa-se que, de acordo com sistema unificado, os solos provenientes dos Blocos 01 

e 02 são classificados como silte de alta compressibilidade (MH) e areia argilosa (SC), 

respectivamente. A curva de distribuição granulométrica obtida nos ensaios está ilustrada na 

Figura 64. 

Figura 64 - Curvas de distribuição granulométrica dos Blocos 01 e 02. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.2 Ensaios de cisalhamento direto 

A Tabela 15 apresenta um resumo dos parâmetros geotécnicos das amostras extraídas 

dos Blocos 01 e 02 submetidas aos ensaios de cisalhamento direto nas condições natural e 

inundada, para as diferentes tensões normais aplicadas (σn). Na mencionada tabela constam 

os pesos específicos natural e aparente seco, umidades inicial (wi) e final (wf), grau de 

saturação inicial (Si) e índice de vazios inicial (e0). 

Tabela 15 - Resumo das características físicas das amostras submetidas aos ensaios de 

cisalhamento direto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Apêndice B contém as curvas de tensão cisalhante versus deslocamento horizontal e 

de deslocamento vertical versus deslocamento horizontal obtidas a partir dos ensaios, nas 

condições natural e inundado, para os Blocos 01 e 02. A Figura 65 apresenta, como exemplo, 

as curvas de tensão cisalhante versus deslocamento horizontal obtida para o Bloco 01, na 

condição natural. De maneira geral, não são constatados pico de resistência para ambas as 

amostras, nas condições de umidade estabelecidas nos ensaios. Em toda a fase de 

cisalhamento, os ensaios exibiram comportamento de compressão volumétrica contínua, 

característico de solos compressíveis. 

  

σn (kPa) 25 50 100 150 25 50 100 150

wi (%) 33,22 36,21 36,33 36,40 33,93 33,99 32,69 32,53

wf (%) 31,33 33,29 32,30 33,98 39,43 38,48 39,17 38,76

Si (%) 73,88 79,08 79,22 79,30 74,73 74,81 74,05 73,03

γnat (kN/m³) 16,30 16,50 16,50 16,50 16,30 16,30 16,40 16,30

γd,i (kN/m³) 12,24 12,11 12,10 12,10 12,17 12,17 12,36 12,30

e0 1,22 1,25 1,25 1,25 1,23 1,24 1,20 1,21

σn (kPa) 25 50 100 150 25 50 100 150

wi (%) 18,54 18,32 19,25 17,76 18,53 18,62 20,45 19,74

wf (%) 17,06 18,02 17,12 17,41 22,60 24,21 23,17 22,83

Si (%) 58,96 58,50 59,66 57,31 58,19 58,37 64,42 61,41

γnat (kN/m³) 17,1 17,1 17,0 17,1 17,00 17,00 17,30 17,10

γd,i (kN/m³) 14,43 14,45 14,26 14,52 14,34 14,33 14,36 14,28

e0 0,83 0,83 0,85 0,82 0,84 0,84 0,84 0,85

Bloco 02

Condição natural Condição Inundado

Ensaio de cisalhamento direto

Bloco 01

Amostra Característica
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Figura 65 – Curvas de tensão cisalhante versus deslocamento horizontal obtida para o Bloco 01 

(condição natural). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As envoltórias de resistência obtidas nos ensaios estão ilustradas nos gráficos da Figura 

66 a Figura 69. Para os resultados do Bloco 01, nota-se o efeito da umidade sobre o intercepto 

coesivo, cujo valor na condição inundada (Figura 67) foi reduzido a quase 1/3 do valor obtido 

na condição natural (Figura 66), precisamente, uma redução de 62%. Para o Bloco 02, esse 

efeito também foi observado não apenas para o intercepto coesivo, que passou de 25,0 kPa 

para 10,3 kPa (redução de aproximadamente 59%), mas também apontado pela variação na 

inclinação da envoltória (ângulo de atrito), embora em menor proporção. Nesse contexto, é 

importante destacar o possível efeito do aumento da umidade do solo na estabilidade e na 

deformabilidade da contenção grampeada, uma vez que já se observa claramente as 

variações dos parâmetros de resistência, especialmente no intercepto de coesão. 

Figura 66 - Envoltória de resistência obtida para o Bloco 01 (condição natural). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 67 - Envoltória de resistência obtida para o Bloco 01 (condição inundado). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 68 - Envoltória de resistência obtida para o Bloco 02 (condição natural). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 69 - Envoltória de resistência obtida para o Bloco 02 (condição inundado). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 Ensaios de arrancamento 

Na Figura 70 está apresentado o gráfico carga versus deslocamento obtido no ensaio 

do grampo CH-01. Na fase de carregamento inicial, o ensaio foi levado à carga de 140 kN (14 

tf), com deslocamento correspondente de 9,85 mm, ficando com deslocamento residual igual 

a 0,32 mm, após o descarregamento. Na fase de arrancamento propriamente dita, o ensaio 

atingiu uma carga máxima de 230 kN (23 tf), com deslocamento correspondente de 39 mm. 

Na curva de arrancamento, podem ser identificados pelo menos três trechos com rigidezes 

distintas. A rigidez de cada trecho pode ser definida pela equação (4.1): 

 𝑅𝐼𝐺𝑖 =
(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑖,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑖,𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

(𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
 (4.1) 

Dessa forma: 

▪ Trecho 01: 

 𝑅𝐼𝐺1 =
(30 − 0) × 10−3

(9 − 0,32) × 10−3
= 3,46 𝑀𝑁/𝑚 (4.2) 

▪ Trecho 02: 

 𝑅𝐼𝐺2 =
(200 − 30) × 10−3

(26 − 9) × 10−3
= 10,00 𝑀𝑁/𝑚 (4.3) 

▪ Trecho 03: 

 
𝑅𝐼𝐺3 =

(230 − 200) × 10−3

(39 − 26) × 10−3
= 2,31 𝑀𝑁/𝑚 (4.4) 
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Figura 70 - Gráfico carga versus deslocamento do ensaio CH-01. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No gráfico do grampo CH-01, nota-se considerável diferença entre a rigidez da curva de 

carregamento inicial (aproximadamente, 14,21 MN/m) e de arrancamento, o que pode indicar 

uma perda parcial na resistência por atrito no contato solo-grampo. 

O gráfico obtido para o ensaio do grampo CH-02 é apresentado na Figura 71. Na fase 

de carregamento inicial, semelhante ao CH-01, o ensaio também foi levado à carga de 140 

kN, com deslocamento correspondente de 17,78 mm, seguido do descarregamento, no qual 

se registrou um deslocamento residual igual a 1,85 mm (valores bem superiores ao CH-01). 

Nessa fase,  a diferença de comportamento entre os dois ensaios pode estar associada às 

diferentes inclinações dos grampos (25° para o CH-01 e 11° para o CH-02), visto que ambos 

possuem o mesmo comprimento injetado e, com base nos registros da execução, possuem 

valores de pressão e volume de injeção parecidos. Na fase de arrancamento propriamente 

dita, o ensaio atingiu uma carga máxima de 210 kN (21 tf), com deslocamento correspondente 

igual a 55 mm. Tal como constatado para o grampo CH-01, na curva de arrancamento CH-

02, podem ser identificados pelo menos três trechos com rigidezes distintas: trecho 01 igual a 

3,68 MN/m; trecho 02 igual a 6,30 MN/m; e trecho 03 igual a 0,56 MN/m. 

No gráfico do grampo CH-02, também nota-se diferença entre a rigidez da curva de 

carregamento inicial (aproximadamente, 7,87 MN/m) e de arrancamento. Entretanto, essa 

diferença foi maior para o grampo CH-01. Em relação ao ensaio do grampo CH-01, o grampo 

CH-02 apresentou maiores deslocamentos, ou menor rigidez, para níveis de carga 

semelhantes. Especificamente no estágio de 210 kN (21 tf), o grampo CH-02 deslocou-se 55 

mm, enquanto o grampo CH-01 teve um deslocamento correspondente igual a 34 mm. 
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Figura 71 - Gráfico carga versus deslocamento do ensaio CH-02. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 16 apresenta um resumo dos resultados dos 5 (cinco) ensaios de 

arrancamento realizados, com os valores de qs calculados a partir da equação (2.1). Cabe 

ressaltar que apenas os ensaios CH-01 e CH-02 foram levados ao arrancamento de fato do 

grampo e, dessa forma, os valores de qs apresentados para os demais ensaios podem ser 

interpretados como um limite inferior de resistência no contato solo-grampo. Os gráficos carga 

versus deslocamento dos ensaios CH-03, CH-04 e CH-05 estão apresentados no Apêndice 

C. 

Tabela 16 - Resumo dos resultados dos ensaios de arrancamento realizados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os ensaios CH-01 e CH-02 resultaram em um valor médio de qs igual a 175,1 kPa, 

enquanto a média desse parâmetro para os ensaios CH-03, CH-04 e CH-05 foi igual a 76,6 

kPa. O valor médio de qs, considerando todos os ensaios, é igual a 116,0 kPa. Ainda que os 

três últimos ensaios não tenham sido levados ao arrancamento, há uma diferença 

considerável entre os resultados, o que pode indicar influência do diâmetro final do bulbo de 

ancoragem dos grampos ou ainda da ausência do comprimento livre nos mesmos. 
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Para a camada na qual estão instalados os grampos, que possui NSPT médio igual a 9 

golpes, a correlação proposta por Ortigão e Palmeira (1997) resultou num valor de qs igual a 

198,8 kPa, se aproximando dos resultados dos ensaios CH-01 e CH-02, enquanto que a 

formulação de Springer (2006) resultou em qs igual a 84,1 kPa – menos da metade do obtido 

pelos primeiros autores. Já as correlações propostas por D’Hyppolito (2017), para solos com 

2 fases de injeção, resultam em valores de qs iguais a 112,1 kPa e 107,7 kPa para solos 

argilosos e arenosos, respectivamente, se aproximando da média global dos ensaios (116 

kPa). Essa análise mostra-se coerente com a de Springer (2006), que observou que a 

proposta de Ortigão e Palmeira (1997) é bem aplicável para solos residuais maduros com 

NSPT médio inferior a 30 golpes. Por outro lado, a autora conclui que sua proposta tende a ser 

mais conservadora, ratificando os resultados aqui obtidos. 

4.3 Análises numéricas tensão-deformação 

4.3.1 Previsão de deslocamentos 

A Figura 72 apresenta a malha deformada (exagerada 250 vezes) da seção E 2+10,00, 

para a condição final da escavação, após a instalação de todos os grampos. Atenta-se para 

os deslocamentos horizontais na face da escavação e para os deslocamentos verticais na 

base, com sentido de levantamento. Esse comportamento de deformação da base será 

discutido mais adiante. 

Figura 72 - Malha deformada do modelo numérico da seção E 2+10,00. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Um mapa dos deslocamentos horizontais em todo o modelo analisado para a seção E 

2+10,00 está exposto na Figura 73. Da figura, observa-se que os deslocamentos horizontais 

na face do solo grampeado variam de 2,5 a 4,5 mm, com maiores valores nas proximidades 

do topo da contenção (zona A). Também se destaca outra zona com deslocamentos 

horizontais positivos, aproximadamente abaixo do pé da escavação (zona B), que evidencia 

Levantamento da base 
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um movimento ascendente da base (zona C), caracterizada por deslocamentos horizontais 

com sentido negativo. 

Figura 73 – Mapa dos deslocamentos horizontais (em X) para a seção E 2+10,00.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O perfil de deslocamentos horizontais na face da escavação da seção E 2+10,00 está 

ilustrado no gráfico da Figura 74, para todas as etapas de escavação. Para melhor 

compreensão, definiu-se uma etapa como o conjunto de uma fase de escavação e posterior 

instalação do grampo. Por exemplo, na curva da Etapa 7 estão representados os 

deslocamentos após a escavação e instalação da sétima linha de grampos (considerando-se 

que a primeira linha de grampos é a mais próxima do topo). Reforçando o que foi constatado 

na Figura 73, nas curvas, o deslocamento máximo igual a 4,7 mm encontra-se na cota do 

topo. Porém, no terço inferior da escavação percebe-se deslocamentos que superam 80% do 

valor do deslocamento máximo, alcançando valores da ordem de 4,0 mm. Os significativos 

valores de deslocamento no terço inferior da escavação podem ser associados, 

simplificadamente, aos esforços resultantes empuxos laterais, que são mais elevados nessa 

área. Outro aspecto que chama atenção é a evolução dos deslocamentos com o avanço das 

fases de escavação. Para esta seção, nas três últimas etapas, deslocamento máximo no topo 

sofreu um aumento de 88%, aumentando de 2,5 mm (do fim Etapa 6) para 4,7 mm (Etapa 9, 

final). 

Ainda para a seção E 2+10,00, na Figura 75 estão ilustradas as curvas dos 

deslocamentos horizontais obtidos pelo modelo numérico na linha vertical, inserida com a 

função de representar o inclinômetro instalado na obra, bem como dos deslocamentos 

horizontais obtidos nas leituras (inclinômetro real). Da figura, observa-se o bom ajuste dos 

deslocamentos obtidos da análise numérica em comparação aos valores obtidos das leituras 

realizadas com o inclinômetro, com a escavação concluída, para os parâmetros elásticos 

adotados. 

A 

B 
C 
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Figura 74 – Deslocamentos horizontais na face da escavação (modelo numérico E 2+10,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 75 – Deslocamentos horizontais da linha representativa do inclinômetro no modelo numérico e 

do inclinômetro real, do topo ao pé da escavação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Figura 76 apresenta a malha deformada (exagerada) da seção E 4+0,00, para a 

condição final da escavação, após a instalação de todos os grampos. Assim como na análise 

da seção E 2+10,00, atenta-se para os deslocamentos horizontais na face da escavação e 

para os deslocamentos verticais na base, com sentido de levantamento. Observa-se ainda 

deslocamentos verticais ascendentes no topo da contenção. 

Figura 76 - Malha deformada do modelo numérico da seção E 4+0,00. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O mapa dos deslocamentos horizontais em todo o modelo analisado para a seção E 

4+0,00 está exposto na Figura 77. Da figura, observa-se que os deslocamentos horizontais 

na face do solo grampeado variam de 1,5 a 3,0 mm, com maiores valores também nas 

proximidades do topo da contenção (zona A). Mais uma vez, foi formada uma zona de com 

deslocamentos horizontais positivos, aproximadamente abaixo do pé da escavação (zona B), 

também associada ao levantamento da base (zona C). 

Figura 77 – Mapa dos deslocamentos horizontais (em X) para a seção E 4+0,00.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O perfil de deslocamentos horizontais na face da escavação da seção E 4+0,00 está 

ilustrado no gráfico da Figura 78, para todas as etapas de escavação. Novamente, nas curvas 
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os deslocamentos máximos foram encontrados cota do topo, alcançando 3,1 mm na etapa 

final. Na metade inferior da escavação, para a etapa final, percebem-se deslocamentos da 

ordem de 2,7 mm, que representam 87% do valor do deslocamento máximo no mesmo 

estágio. Assim como na análise da seção E 2+10,00, reitera-se a evolução dos deslocamentos 

com o avanço das fases de escavação. Nas três últimas fases, os deslocamentos do topo 

mais que dobraram de valor, aumentando de 1,4 mm (fim da Etapa 5) para 3,1 mm (Etapa 8, 

final). 

Figura 78 - Deslocamentos na face da escavação (modelo numérico E 4+0,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao analisar os resultados das duas seções modeladas, observa-se que os perfis de 

deslocamento apresentaram comportamento parecido, com deslocamentos horizontais 

máximos no topo – iguais a 4,7 mm e 3,1 mm para as seções E 2+10,00 e E 4+0,00, 

respectivamente. No entanto, nos resultados foram encontrados deslocamentos significativos 

também na metade inferior da escavação, atingindo valores da ordem de 4 mm na seção E 

2+10,00 m. Esse comportamento tem sido discutido por alguns trabalhos, a exemplo de 

Cardoso e Carreto (1989), Barley (1992), Shiu, Yung e Wong (1997) e Lima (2002), que 

relatam a influência da inclinação da face da escavação no perfil de deslocamentos 

horizontais. Em alguns casos, para menores inclinações, os deslocamentos máximos tendem 

até mesmo a se localizarem abaixo do topo. 

Em relação à magnitude dos deslocamentos horizontais, para ambas as seções 

analisadas, os valores máximos são da ordem de 0,03% do desnível da escavação (H). Esse 
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resultado é consideravelmente inferior às previsões da literatura internacional (0,1 a 0,5% de 

H), discutidos no item 2.7.1. Entretanto, um estudo do comportamento de escavações 

grampeadas também instrumentadas na cidade de Salvador, realizado por Décourt, Campos 

e Menezes (2003), também mostrou resultados muito inferiores às previsões teóricas à época. 

Os deslocamentos máximos obtidos pelos autores, também em solo silto-arenoso, foram da 

ordem de 0,07% do desnível. Nesse contexto, deve-se ressaltar ainda que tanto os resultados 

do monitoramento de campo quanto os obtidos dos modelos numéricos correspondem a uma 

etapa imediatamente ao final da execução da contenção, não contemplando a evolução das 

deformações ao longo do tempo, ou seja, a longo prazo. 

Outro aspecto que chama atenção nas duas análises é o levantamento da base da 

escavação. Esse comportamento também tem sido observado em simulações numéricas 

realizadas por diversos autores, a exemplo de Jiménez (2008), Farias et al. (2016), Pereira 

(2016), Corte (2017), Silva (2017) e Lanzieri (2019). De acordo com Jiménez (2008) e Lanzieri 

(2019), o levantamento da base se deve ao alívio de tensões no fundo da escavação, e que 

tem o efeito amplificado com a utilização do modelo constitutivo de Mohr-Coulomb, que não 

leva em consideração a variação do(s) módulo(s) de elasticidade em função do 

descarregamento e recarregamento do solo. 

A fim de avaliar a influência das condições de contorno e do modelo constitutivo nos 

resultados obtidos, foram realizadas análises alternativas para a seção E 2+10,00. Na 

primeira, apenas estendeu-se as dimensões do problema, aumentando-se a distância no 

terrapleno para aproximadamente 4 (quatro) vezes o valor do desnível da escavação, 

conforme observações de Lima (2002) e Jiménez (2008). De fato, percebe-se que os 

deslocamentos horizontais são influenciados pela proximidade das condições de contorno 

(Figura 79), porém, observou-se que o efeito de levantamento na base permaneceu elevado. 

Figura 79 - Deslocamentos horizontais para o modelo estendido, conforme recomendações de Lima 

(2002), para a seção E 2+10,00. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na segunda análise, buscou-se então representar a zona em descompressão na base 

da escavação. Para isso, foram seguidas as recomendações de Jiménez (2008), ou seja, 

foram adotados os seguintes procedimentos: adicionou-se uma zona com módulo de 

elasticidade de 3 (três) vezes o valor adotado para a camada inferior, sendo igual a 144 MPa; 

a zona foi limitada a uma linha que forma 135° com o horizonte da base da escavação (sentido 

horário). O modelo empregado na segunda análise de verificação está apresentado na Figura 

80. 

Figura 80 – Modelo estendido e com inserção da zona sujeita ao alívio de tensões decorrente da 

escavação (seção E 2+10,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados obtidos da análise alternativa apresentaram-se coerentes com as 

proposições de Lima (2002) e Jiménez (2008). Na malha deformada da Figura 81 (exagerada 

250 vezes), observa-se que o levantamento na base da escavação foram aproximadamente 

iguais (entre 2 e 4 mm) aos deslocamentos obtidos na parte inferior da zona grampeada. Além 

disso, os deslocamentos horizontais máximos praticamente dobraram de valor (Figura 82). 

Figura 81 – Malha deformada do modelo estendido e com inserção da zona sujeita ao alívio de 

tensões decorrente da escavação (seção E 2+10,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 82 – Deslocamentos horizontais do modelo estendido e com inserção da zona sujeita ao alívio 

de tensões decorrente da escavação (seção E 2+10,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No caso de se dispor de resultados de ensaios complementares, outra alternativa para 

avaliação do efeito dos deslocamentos da base da escavação pode ser a utilização de 

modelos constitutivos que representem o estado de compressão e descompressão do solo, a 

exemplo do modelo hiperbólico, como também sugerem Silva (2017) e Lanzieri (2019). 

4.3.2 Esforços axiais nos grampos 

Na Figura 83 está apresentada a distribuição da carga axial de tração ao longo do 

comprimento dos grampos (Lgrampo) da seção E 2+10,00, referentes ao final da execução. O 

gráfico está apresentado de forma que o eixo do comprimento dos grampos inicia-se à direita, 

correspondendo à face da contenção (cabeça dos grampos), a fim de representar a posição 

dos reforços nos modelos. Para essa seção, os esforços máximos nos grampos variaram 

entre 18 kN (grampo 2) e 28 kN (grampo 7)2. Destaca-se que os esforços obtidos para a linha 

de grampos mais inferior (grampo 9) foram praticamente nulos. 

  

 
2 A numeração dos grampos baseou-se na ordem de instalação dos reforços. O grampo 1 refere-se à 

linha de grampos superior, mais próxima ao topo da escavação. Numerou-se sequencialmente de 
cima para baixo (ver Figura 55 e Figura 57). 
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Figura 83 - Distribuição dos esforços de tração ao longo do comprimento dos grampos após 

conclusão da escavação (modelo numérico da seção E 2+10,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As cargas de tração no grampo 7 estão ilustradas no gráfico da Figura 84, para as 

etapas executivas desde a instalação do grampo (etapa 7) até o final da escavação e 

instalação da última linha de grampos (etapa 9). Da etapa 8 à etapa 9, o grampo sofreu um 

acréscimo de carga máxima de aproximadamente 4 kN. O acréscimo de carga no grampo 

com o avanço das etapas de escavação foi mais significativo nos grampos superiores, a 

exemplo do grampo 1 que teve sua carga máxima aumentando de 8,5 kN, ao final da etapa 

2, para 22,8 kN, ao final da etapa 9 (Figura 85). 

Figura 84 - Distribuição dos esforços de tração ao longo do comprimento do grampo 7 (modelo 

numérico da seção E 2+10,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 85 - Distribuição dos esforços de tração ao longo do comprimento do grampo 1 (modelo 

numérico da seção E 2+10,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na Figura 86 está apresentada a distribuição da carga axial de tração ao longo do 

comprimento dos grampos (Lgrampo) da seção E 4+0,00, referentes ao final da execução. Para 

essa seção, os esforços máximos nos grampos variaram entre 14 kN (grampo 2) e 18 kN 

(grampo 6). De maneira similar à seção E 2+10,00, os esforços obtidos para a linha de 

grampos mais inferior (grampo 8) foram praticamente nulos. 

Figura 86 - Distribuição dos esforços de tração ao longo do comprimento dos grampos após 

conclusão da escavação (modelo numérico da seção E 4+0,00). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para ambas as seções analisadas, observa-se uma distribuição similar das cargas de 

tração, na qual os esforços máximos encontram-se afastados a uma distância média de 2 m 
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da face. Essa distância corresponde a valores de 0,14 e 0,17 vezes os desníveis das seções 

E 2+10,00 e E 4+0,00. As previsões de Clouterre (1991) indicam que a linha de esforços 

máximos pode se encontrar a uma distância de 0,30 a 0,50 vezes o desnível da escavação. 

Em Lazarte et al. (2015) esse valor varia entre 0,30 e 0,40, para grampos mais próximos do 

topo, e entre 0,15 e 0,20 para as linhas de grampos inferiores. 

Em relação às forças de tração máximas obtidas nas duas análises numéricas, os 

valores obtidos são consideravelmente inferiores aos previstos empregando-se as 

metodologias propostas por Briaud e Lim (1997) e por Lazarte et al. (2015), que fornecem 

valores variáveis de 50 a 130 kN (calculados com as expressões apresentadas no item 2.7.2), 

considerando as diferentes posições dos grampos. Entretanto, cabe ressaltar que ambas as 

propostas citadas não consideram o efeito da coesão, não representando bem o solo em 

estudo. Caso a coesão fosse considerada matematicamente na distribuição do empuxo ativo 

atuante nos grampos, possivelmente as propostas dos autores se aproximariam dos 

resultados obtidos nas análises numéricas.  Já a relação entre a força de tração junto à face 

e a força de tração máxima nos grampos apresentou-se com um valor médio de 0,54 e 0,68 

para as seções E 2+10,00 e E 4+0,00, respectivamente, aproximando-se das previsões 

teóricas de Clouterre (1991, 2002). 

4.4 Análises de estabilidade 

A Figura 87 apresenta o resultado da análise de estabilidade com o método ASD, que 

apresentou fator de segurança global (FSglobal) igual a 1,599. Cabe lembrar que a condição de 

segurança no método ASD é atendida caso o FSglobal seja igual ou superior a um determinado 

valor de projeto (usualmente, 1,5). No método LRFD, a condição de segurança é que, para o 

modelo de ruptura, os esforços solicitantes majorados não excedam os esforços resistentes 

minorados (o que seria equivalente a um FS ≥ 1,0). 

Os resultados obtidos para as seis análises de estabilidade empregando-se o método 

LRFD estão ilustrados na Figura 89 (Eurocode 7) e na Figura 89 (BS 8006-2). Observa-se que 

a verificação de estabilidade é mais conservadora com a proposta do Set 2 da BS 8006-2, 

que resultou num coeficiente de segurança igual 1,074, ou seja, uma condição que atenderia 

ao projeto de maneira equivalente à análise ASD. Por outro lado, a análise com a proposta do 

DA3 do Eurocode apresentou uma condição mais favorável à estabilidade (1,300), o que pode 

conduzir a um dimensionamento mais ousado na fase de projeto. Resultados similares foram 

obtidos nas análises realizadas por Cunha et al. (2017), ainda que na referida pesquisa os 

autores tenham empregado os fatores de segurança parciais recomendados pela seção 7 de 

BS 8006-1 (BSI, 2010), que se destina a solos reforçados em geral. 
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Figura 87 - Resultado da análise de estabilidade ASD (FSglobal = 1,599). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 88 - Resultados das análises de estabilidade LRFD (FS Parciais) – Eurocode 7. 

  

(a) Eurocode 7 – DA1, C1: FS=1,268  (b) Eurocode 7 – DA1, C2: FS=1,250 

  

(c) Eurocode 7 – DA2: FS=1,149   (d) Eurocode 7 – DA3: FS=1,300 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 89 - Resultados das análises de estabilidade LRFD (FS Parciais) – BS 8006-2. 

   

 (a) BS 8006-2 – Set 1: FS=1,284   (b) BS 8006-2 – Set 2: FS=1,074 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As análises de estabilidade realizadas para as etapas intermediárias de escavação, 

resultaram em fatores de segurança globais superiores ao obtido para a etapa final, já 

mostrada na Figura 87. Porém, cabe ressaltar a contribuição da linha de grampo inferior para 

o aumento significativo do fator de segurança. Na análise realizada para a etapa final de 

escavação, antes da instalação da última linha de grampos (Figura 90), o fator de segurança 

global foi igual a 1,461. Ou seja, sem a linha de grampos mais próxima à base da escavação 

o projeto não atenderia ao fator de segurança mínimo requerido, isto é, igual a 1,5 (adotado 

pelos projetistas). Ainda que essa linha de grampos tenha apresentado valores muito baixos 

de tração nas análises tensão-deformação, na análise por equilíbrio-limite o efeito desses 

reforços foi bastante favorável à estabilidade global. 

Figura 90 - Resultado da análise de estabilidade ASD para a etapa final de escavação, antes 

instalação da linha inferior de grampos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No que diz respeito à posição das superfícies de ruptura obtidas nas análises LRFD, as 

curvas referentes ao DA1-C2 e ao DA3 do Eurocode 7 apresentaram-se mais afastadas da 

face da escavação que as demais. A mesma observação é válida para análise ASD. Nesse 

sentido, Cunha et al. (2017) ressaltam que as superfícies críticas obtidas nos modelos, podem 

não representar as reais superfícies potenciais de ruptura, que se dão geralmente pela 

ocorrência de uma das inúmeras combinações imagináveis de eventos desfavoráveis. No 

entanto, os autores reforçam também que as superfícies apresentadas nos modelos 

computacionais refletem uma combinação de eventos desfavoráveis, o que possivelmente foi 

levado em conta pela comunidade geotécnica que elaborou os critérios de verificação de 

segurança da norma que orientou aquela análise. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Esta pesquisa apresentou a análise do comportamento de uma escavação grampeada 

executada na cidade de Salvador/BA. Foram disponibilizados para a pesquisa dados do 

projeto, da execução e do programa experimental de laboratório e de campo. Com base 

nessas informações e em análises numéricas e de estabilidade, foram avaliados alguns 

condicionantes do comportamento da contenção, relacionados às deformações, interação 

solo-grampo e estabilidade. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

i. Dos ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de solo do local da obra 

que subsidiou esta pesquisa não foram constatados picos de resistência, seja na 

condição natural ou inundado. Em toda a fase de cisalhamento, os ensaios exibiram 

comportamento de compressão volumétrica progressiva, o que indica material de pouca 

rigidez. Notou-se o efeito da umidade sobre o valor do intercepto coesivo da amostra 

extraída do Bloco 01, cujo valor na condição inundada (6,2 kPa) caiu para quase 1/3 do 

valor obtido com o solo ensaiado condição natural (16,5 kPa). Para o Bloco 02, esse 

efeito também foi observado não apenas para o intercepto coesivo, mas também, em 

menores proporções, para o ângulo de atrito interno; 

ii. Os ensaios de arrancamento CH-01 e CH-02 resultaram em um valor médio de qs igual 

a 175,1 kPa, enquanto a média dos ensaios CH-03, CH-04 e CH-05 foi igual a 76,6 kPa 

(aproximadamente a metade). O valor médio de todos os ensaios foi 116,0 kPa. Ainda 

que os três últimos ensaios não tenham sido levados à ruptura por arrancamento, há 

uma diferença considerável entre os resultados, o que pode indicar influência do 

diâmetro final do bulbo de ancoragem dos grampos ou ainda da ausência do 

comprimento livre nos mesmos; 

iii. Para o caso estudado, a correlação proposta por Ortigão e Palmeira (1997) resultou 

num valor de qs igual a 198,8 kPa, que superestimou os resultados obtidos nos ensaios, 

enquanto que a formulação de Springer (2006) foi mais conservadora, subestimando os 

valores médios medidos, ficando na casa dos 84,1 kPa. Já as correlações propostas por 

D’Hyppolito (2017), para solos com 2 fases de injeção, resultaram em valores de qs 

iguais a 112,1 kPa e 107,7 kPa para solos argilosos e arenosos, respectivamente; 

iv. De modo geral, as curvas carga versus deslocamento, obtidas nos ensaios, 

apresentaram três trechos com rigidezes diferentes. Para os ensaios levados ao 

arrancamento completo (CH-01 e CH-02) notou-se uma redução significativa na rigidez 

do segundo para o terceiro trecho; 

v. O perfil de deslocamentos resultante dos modelos numéricos apresentou-se com 

comportamento bastante parecido quando comparado ao obtido do monitoramento feito 
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com o inclinômetro. Porém, foi verificada a limitação do modelo constitutivo adotado 

(elasto-plástico de Mohr-Coulomb), o qual pode representar de maneira inconsistente 

os deslocamentos verticais na base da escavação e influenciar na magnitude dos 

deslocamentos horizontais; 

vi. Os perfis de deslocamento obtidos nos modelos numéricos para as duas seções 

analisadas neste trabalho apresentaram comportamentos parecidos, com 

deslocamentos horizontais máximos no topo, porém, com valores significativos na 

metade inferior da escavação, corroborando com Cardoso e Carreto (1989), Barley 

(1992), Shiu, Yung e Wong (1997) e Lima (2002), ou seja, influência da inclinação da 

face da escavação no perfil de deslocamentos horizontais; 

vii. Em relação à magnitude dos deslocamentos horizontais, os valores máximos obtidos 

foram da ordem de 0,03% do desnível da escavação, portanto, inferiores aos das 

previsões da literatura internacional, mas compatíveis com outros casos de escavações 

grampeadas instrumentadas em solo silto-arenoso na cidade de Salvador; 

viii. Os esforços de tração nos grampos apresentaram distribuições coerentes com as 

teóricas, nas quais as forças máximas estão situadas atrás da face. Entretanto, as 

magnitudes das forças máximas de tração foram consideravelmente inferiores às 

estimativas teóricas propostas por Briaud e Lim (1997) e por Lazarte et al. (2015), que 

não consideram o efeito da coesão do solo. Já a relação entre a força de tração junto à 

face e a força de tração máxima nos grampos aproximou-se das previsões teóricas de 

Clouterre (1991, 2002); 

ix. Os coeficientes de segurança parciais propostos pelo Set 2 da BS 8006-2 obtidos para 

a seção E 2+10,00, à luz dos conceitos de fatores de segurança global (método ASD) e 

parciais (método LRFD), conduziram a um resultado mais conservador (fator de 1,074), 

ou seja, uma condição que atenderia ao projeto de maneira equivalente à análise ASD. 

Por outro lado, a análise com a proposta do DA3 do Eurocode apresentou uma condição 

mais favorável à estabilidade (1,300), o que pode conduzir a um dimensionamento mais 

ousado na fase de projeto. Os resultados obtidos guardam similaridade com os obtidos 

por Cunha et al. (2017), sob condições de contorno análogas. 

Por fim, quanto ao comportamento de solos grampeados, podem ser feitas as seguintes 

recomendações para futuras pesquisas: 

i. Sugere-se que seja realizado um número maior de pesquisas voltadas a esse tipo de 

contenção nas diversas regiões do país, visto que grande parte dos estudos brasileiros 

se concentra nas regiões sul e sudeste; 
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ii. Para estudos mais aprofundados em novas obras na região de estudo dessa pesquisa, 

além do monitoramento dos deslocamentos, recomenda-se a instrumentação dos 

grampos para melhor avaliação dos esforços; 

iii. No caso de análises numéricas, recomenda-se que sejam realizadas pesquisas com 

diferentes modelos constitutivos (tal como o modelo hiperbólico) a fim de avaliar tal 

influência. Nesse sentido, é importante que as pesquisas sejam subsidiadas com dados 

de ensaios de laboratório, tais como ensaios triaxiais, que representem o estado de 

tensões do solo, e de monitoramento em campo; 

iv. A realização de estudos numéricos paramétricos dos ensaios de arrancamento; 

v. Quando publicada a norma brasileira para solos grampeados, realizar estudos de caso 

a fim de avaliar as novas prescrições para a prática nacional. 
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APÊNDICE A – Fatores de segurança parciais adotados nas 

análises de estabilidade 

▪ Fatores da BS 8006-2 - Set 1 (BSI, 2011) 

 

▪ Fatores da BS 8006-2 – Set 2 (BSI, 2011) 
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▪ Fatores do Eurocode 7 – DA1, C1 (CEN, 2004) 

 

▪ Fatores do Eurocode 7 – DA1, C2 (CEN, 2004) 

 

  



122 
 

▪ Fatores do Eurocode 7 – DA2 (CEN, 2004) 

 

▪ Fatores do Eurocode 7 – DA3 (CEN, 2004) 
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APÊNDICE B – Resultados dos ensaios de cisalhamento direto 

▪ Bloco 01 – Condição natural 
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▪ Bloco 01 – Condição inundado 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8

T
e
n
s
ã
o
 c

is
a
lh

a
n
te

 (
k
P

a
)

Deslocamento horizontal (mm)

Amostra 0055 - Inundado

25 kPa

50 kPa

100 kPa

150 kPa

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D
e
s
lo

c
a
m

e
n
to

 
ve

rt
ic

a
l 

(m
m

)

Deslocamento horizontal (mm)

Amostra 0055 - Inundado

25 kPa

50 kPa

100 kPa

150 kPa



125 
 

▪ Bloco 02 – Condição natural 
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▪ Bloco 02 – Condição inundado 
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APÊNDICE C – Resultados dos ensaios de arrancamento CH-03, 

CH-04 e CH-05 

▪ Ensaio CH-03 

 

▪ Ensaio CH-04 
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▪ Ensaio CH-05 
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