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“Feliz o homem que se dedica à sabedoria, que reflete com inteligência, que medita no 

coração sobre os caminhos da sabedoria e com a mente penetra os segredos dela. Ele a 

persegue como caçador e põe-se de espreita em seus caminhos. Ele se inclina para olhar por 

suas janelas e escuta junto às suas portas. Ele para perto da casa da sabedoria e fixa o prego 

nas suas paredes. Ele arma a tenda junto a ela, e acampa na moradia da felicidade. Ele 

coloca seus filhos sob a proteção dela e se abriga debaixo de seus ramos. Ela o protege do 

calor, e ele habita à sombra de sua glória” 

Eclesiástico 14, 20-27 
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Resumo 
 

Qualquer superfície inclinada que limita um maciço de terra pode ser compreendida 

como um talude. Existem várias soluções para estabilização de taludes, promovendo 

resultados satisfatórios quanto à segurança. No entanto, os custos de implantação e o impacto 

ambiental gerado são os diferenciais dentre as várias soluções. Com a rápida expansão urbana 

e elevada valorização imobiliária dos terrenos em áreas centrais das cidades, surgiu a 

necessidade de se escavar subsolos cada vez mais profundos. Grande parte das obras de 

escavação necessita de estruturas de contenção, sendo essas executadas através da introdução 

de estruturas ou elementos estruturais compostos os quais apresentam rigidez diferente 

daquela do terreno original. A escolha do tipo da contenção depende, dentre outros fatores, da 

tradição regional e experiência dos envolvidos na solução do problema. Portanto, a solução 

depende das técnicas e equipamentos disponíveis no local da obra. Sendo assim, o estudo de 

estruturas que promovem e garantem a estabilidade de taludes é de fundamental importância 

para a construção civil.  

 

Palavras-chave: talude, valorização imobiliária, estrutura de contenção. 
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1 Estudo comparativo de duas estruturas de contenção em uma obra em Goiânia/GO 

1. INTRODUÇÃO 

 

Qualquer superfície inclinada que limita um maciço de terra ou de rocha pode ser 

compreendida como um talude. De acordo com Caputo (1988), os taludes podem ser naturais 

(encostas ou vertentes) ou artificiais (cortes e aterros). É de fundamental importância a 

manutenção da estabilidade de taludes instalados em áreas habitadas, visto que as rupturas 

desses taludes podem gerar perdas materiais e/ou de vidas humanas. 

Existem várias soluções para estabilização de taludes, promovendo resultados 

satisfatórios quanto à segurança. No entanto, os custos de implantação e o impacto ambiental 

gerado são os diferenciais dentre as várias soluções. Esses fatores, junto à estabilidade do 

maciço, são os mais importantes a serem observados ao se propor uma alternativa para cada 

caso que esteja em estudo (TEIXEIRA, 2011). 

Os registros mais antigos de obras de contenção apontam para muros de alvenaria de 

argila contendo aterros na região sul da Mesopotâmia (Iraque) construídos por sumerianos 

entre 3.200 e 2.800 a.C. Obras construídas seguindo preceitos de engenharia moderna 

começaram a surgir apenas no início do século XVIII, fruto de trabalhos de engenheiros 

franceses (ABMS/ABEF, 1998). 

Com a rápida expansão urbana e elevada valorização imobiliária dos terrenos em áreas 

centrais das cidades, surgiu a necessidade de se escavar subsolos cada vez mais profundos. 

Grande parte das obras de escavação necessita de estruturas de contenção, sendo essas 

executadas através da introdução de estruturas ou elementos estruturais compostos os quais 

apresentam rigidez diferente daquela do terreno original.  

A escolha do tipo da contenção depende, dentre outros fatores, da tradição regional e 

experiência dos envolvidos na solução do problema. Portanto, a solução depende das técnicas 

e equipamentos disponíveis no local da obra (ENGESOL, 2014). 

As cortinas com tirantes são estruturas verticais compostas de estacas de concreto ou 

aço ancorada no solo e que podem ter travamentos intermediários com os tirantes ou barras de 

aço introduzidas no solo e ligadas à cortina.  

 Solo grampeado é uma técnica de melhoria de solos, que permite a contenção de 

taludes por meio da execução de chumbadores ou grampos (tirantes passivos), concreto 

projetado e drenagem. Os grampos promovem a estabilização geral do maciço, o concreto 

projetado dá estabilidade local junto ao paramento e a drenagem age em ambos os casos 

(ZIRLIS, PITTA e SOUZA, 2014). 
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Localizada no Setor Marista da cidade de Goiânia/GO, a obra do Edifício Glam 

Terrasse consiste em um edifício residencial com 34 pavimentos e dois subsolos destinados à 

garagem. O empreendimento possui estruturas de contenção executadas com cortina com 

grampos, responsáveis pela estabilidade dos dois subsolos destinados à garagem. Por outro 

lado, a técnica de solo grampeado esta cada vez mais sendo utilizada na região e os métodos 

de dimensionamento precisam ser estudados e comparados com outras técnicas locais para 

solos da região. É por tal motivo que será estudado este tipo de contenção.  

 

1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste trabalho é comparar o dimensionamento de uma estrutura de 

contenção em cortina com tirantes, com outra em solo grampeado para uma obra na cidade de 

Goiânia. 

 Como objetivos específicos têm-se: 

 Aplicar o método de equilíbrio limite em cortinas atirantadas e em taludes verticais 

reforçados com grampos; 

 Comparar em termos de desempenho mecânico, os dois sistemas de contenção 

analisados. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SISTEMAS DE CONTENÇÃO 

 

De acordo com Hachich et al. (1998), contenção é todo elemento ou estrutura que tem 

por objetivo principal contrapor-se a empuxos ou tensões geradas em um maciço de solo, cuja 

condição de equilíbrio foi alterada, seja por escavação, corte ou aterro. Mota (2008) ainda 

acrescenta que tais estruturas são utilizadas quando o espaço disponível não é suficiente para 

manter a estabilidade da diferença de nível da superfície através de taludes. 

Contenções de edifícios com subsolos despertam um interesse especial, pois grande 

parte destas construções possuem os limites dos subsolos encostados na divisa com o terreno 

vizinho, o que inviabiliza a pré-escavação em talude e posterior reaterro. Sendo assim, torna-
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se necessária a implantação de uma pré-contenção, viabilizando a escavação junto à divisa da 

obra, sem que haja abalo das edificações vizinhas (JUNIOR, 2007). 

Junior (2007) ainda acrescenta que as contenções para edifícios com subsolos, além de 

serem dimensionadas para absorver esforços horizontais provenientes de empuxos do solo, 

também devem ser dimensionadas para cargas verticais provenientes das lajes da edificação 

que venham a ser apoiadas nessa estrutura. 

Os muros de gravidade são estruturas corridas, maciças, em que o peso próprio é o 

responsável por opor-se aos esforços horizontais, garantindo a estabilidade da estrutura. São 

utilizados principalmente em projetos de barragens, para a contenção dos aterros junto às 

estruturas do vertedouro e da tomada d’água (MOTA, 2008).  

Cortinas são estruturas flexíveis em que o peso próprio é desprezível em relação às 

demais forças. Tais estruturas resistem ao empuxo devido ao seu engastamento no solo e 

também por meio de ancoragem. Por serem ancoradas, apresentam menor deslocabilidade, 

dando origem a solicitações maiores do que as calculadas no equilíbrio limite, uma vez que 

pode levar os maciços contidos a comportar-se em regime elastoplástico. Sendo assim, a 

“rigidez relativa” da cortina tem influência na distribuição e na intensidade dos empuxos 

sobre a cortina, sendo esses empuxos dependentes dos deslocamentos e das deformações na 

interface “solo-cortina” (CARVALHO, 1991; HACHICH et al., 1998). 

A técnica de solo grampeado é empregada para estabilização e contenção de taludes 

em corte e consiste na introdução de inclusões passivas no maciço a ser estabilizado. Tais 

inclusões trabalham essencialmente à tração e são aliadas a um revestimento de face 

(FRANÇA, 2007). 

 

2.2 CORTINA COM TIRANTES 

 

Cortinas atirantadas são contenções ancoradas ou acopladas a outras estruturas mais 

rígidas. Em geral, são compostas por tirantes injetados no solo e solicitados a esforços axiais 

de protensão, presos na outra extremidade em uma cortina de concreto armado, dimensionado 

para resistir aos esforços gerados pela reação do solo ao esforço de confinamento exercido 

pelo conjunto cortina-tirantes (TEIXEIRA, 2011).  

É um dos métodos mais modernos de contenção valendo-se de tirantes protendidos e 

chumbadores para dar sustentação ao terreno, conforme Figura 1. A utilização deste método 

de contenção se constitui na solução técnica mais viável para conter os elevados esforços 
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horizontais advindos de escavações de grandes profundidades. Sua principal vantagem é a 

possibilidade de aplicação sem a necessidade de se escavar nada além do necessário (LOPES 

e ASSIS, 2013). 

 
Figura 1 – Cortina atirantada. 

 

A cortina é um elemento estrutural vertical com espessura pequena quando comparada 

com sua profundidade, capaz de suportar esforços cortantes e momento fletor, produzidos 

pelos esforços horizontais do terreno (estaca de concreto armado, parede diafragma, perfil 

metálico “I”, etc.). 

No terreno nivelado são instaladas as cortinas ou elementos estruturais verticais, 

deixando um espaço entre eles ou um ao lado do outro, como indicado no projeto. Somente 

após a instalação de toda a cortina é que se dá início à escavação do terreno até a 

profundidade do primeiro travamento horizontal (tirante). Instala-se a linha de tirantes 

correspondente e depois prossegue a escavação até a segunda linha de tirantes. Novamente, 

instala-se a segunda linha de tirantes antes de continuar com a escavação. este procedimento 

continua assim até chegar no final da escavação. 

O tirante se constitui basicamente em um dispositivo capaz de absorver os esforços 

horizontais provenientes de empuxo do solo, transmitindo tais esforços a uma região 

resistente do terreno, através do bulbo de ancoragem (ENGESOL, 2014; JUNIOR, 2007). 

Os principais elementos deste tipo de contenção serão descritos a seguir e mostrados 

na Figura 2. De acordo com Teixeira (2011), a cabeça é responsável por suportar a estrutura e 

possui como componentes principais a placa de apoio (redistribuir a tensão de carga da 

TRECHO LIVRE 

TRECHO 
ANCORADO 

ELEMENTO ESTRUTURAL 
EMBUTIDO NO SOLO 
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protensão sobre a estrutura), a cunha de grau (permitir o alinhamento do tirante em relação à 

sua cabeça) e o bloco de ancoragem (prender o tirante na região da cabeça) (Figura 2). 

Teixeira (2011) ainda destaca que o trecho ancorado é a parte responsável por 

transmitir ao solo, por meio das tensões cisalhantes entre bulbo de calda de cimento e o 

maciço, os esforços normais suportados pelo trecho livre. É formado pelo tirante envolto em 

injeção de calda de cimento na relação água/cimento de 0,5 sob pressão (Figura 2).  Já o 

trecho livre, de acordo com a NBR 5629 (ABNT, 1996), que trata da execução de tirantes 

ancorados no terreno, é a parte do tirante entre a cabeça do mesmo e o ponto inicial de 

aderência do bulbo de ancoragem, observada na montagem do tirante e conforme previsto em 

projeto. Segundo Yassuda e Dias (1998), o trecho livre é a parte do tirante onde o aço 

encontra-se isolado da calda de injeção (Figura 2). 

Por fim, de acordo com Teixeira (2011), são utilizados como elementos resistentes à 

tração: 

 Barras de aço, rosqueadas ou nervuradas, em diâmetros usualmente de 1 ¼” 

ou de acordo com a necessidade de projeto. 

 Fios, que são elementos compostos por barras de aço, de menores 

diâmetros, em quantidade determinada de acordo a resistir aos esforços 

solicitantes. 

 Elementos sintéticos, fabricados de forma a garantir alta resistência à 

tração. 

Na Figura 2 podem ser observados os elementos constituintes do tirante. 
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Figura 2 – Elementos do tirante, NBR 5926 (ABNT,1996). 

1 – Cabeça 

1a – Placas de apoio 

1b – Bloco de ancoragem 

2 – Estrutura ancorada 

3 – Perfuração do terreno 

4 – Bainha 

5 – Aço, fibra, etc. 

6 – Bulbo de ancoragem. 

 

2.2.1 Processo construtivo do tirante 

O processo construtivo consiste em seis etapas distintas, a saber: 

 

(i) Perfuração 

A perfuração é executada com a utilização de perfuratriz rotativa ou rotopercussiva, 

por meio da introdução de brocas especiais de perfuração, denominadas tricones, que podem 

ser substituídas por tubos de revestimento dotados de uma ferramenta de corte na sua 

extremidade inferior, dependendo da geologia local e da estabilidade da perfuração 

(ENGESOL, 2014). 

Simultaneamente à rotação da ferramenta de corte, é injetado pelo interior um fluido 

(lama bentonítica) ou ar comprimido, o qual retorna à superfície pelo espaço anelar deixado 

entre a ferramenta de corte e o maciço (ENGESOL, 2014). 
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(ii) Montagem e introdução do tirante 

Os tirantes devem ser montados de acordo com o especificado em projeto no que se 

refere à estrutura (quantidade de barras, fios ou cordoalhas), comprimento livre e ancorado, e 

proteção contra corrosão. A introdução da barra, fios ou cordoalhas acopladas ao tubo de 

injeção deve ser feita com as devidas válvulas “manchete” e espaçadores no interior do furo 

realizado (ENGESOL, 2014). 

 

(iii) Preenchimento da bainha 

O preenchimento da perfuração com calda de cimento (injeção da bainha) é efetuado 

de forma ascendente até extravasar pela boca do furo. Dependendo das condições locais, 

torna-se necessário o preenchimento da perfuração com calda de cimento antes da introdução 

dos tirantes (ENGESOL, 2014). 

 

(iv) Execução do bulbo 

Após a conclusão de pega da calda de cimento injetado para a execução da bainha (em 

torno de 12 horas após a confecção da bainha), procede-se com a injeção do bulbo de 

ancoragem através de válvulas “manchete” com pressão e absorção controladas em 

manômetros instalados na rede de injeção (ENGESOL, 2014). 

 

(v) Protensão 

A protensão do tirante é realizada sete dias após a última fase de injeção, caso se 

utilize cimento Portland composto (CPII-F, comumente comercializado na região), ou quatro 

dias após a última fase de injeção, caso se utilize cimento de alta resistência inicial (CPV-

ARI) (JUNIOR, 2007). 

 

(vi) Preparo da cabeça de proteção  

O preparo da cabeça de proteção é realizado com a instalação de dois tubos de injeção 

na cabeça do tirante. Após a concretagem do bloco de proteção da cabeça do tirante injeta-se 

nata de cimento por um dos tubos até que ela seja extravasada pelo segundo tubo, eliminando-

se dessa forma as eventuais falhas (vazios) de concretagem (JUNIOR, 2007). 
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2.2.2 Modos de ruptura da cortina com tirantes 

O processo de ruptura de uma estrutura de cortina atirantada ocorre de forma 

progressiva dos elementos constituintes da estrutura (MENDES, 2010).  

Uma das verificações importantes de projeto é a estabilidade da cortina durante o seu 

processo executivo. Segundo Mendes (2010), para escavações de cima para baixo, o 

comportamento esperado para o maciço até a aplicação do primeiro nível de tirante é a 

ocorrência de deslocamento para o interior da escavação e o recalque junto à superfície.  

Quando se aplica o tirante na estrutura, ocorre deslocamento no sentido do maciço. 

Imposto um ponto de ancoragem na estrutura, restringe a evolução dos deslocamentos 

horizontais. Para o segundo nível a ser escavado, a estrutura, já ancorada, sofre rotação em 

torno da ancoragem e o maciço sofre novos deslocamentos horizontais que serão restringidos 

pelo próximo nível de ancoragens. Durante o processo de execução da obra, o maciço e a 

estrutura sofre uma combinação de movimentos rotacionais e translacionais, o que faz com 

que as deformações e o diagrama de tensões sejam variáveis (TEIXEIRA, 2011). 

De acordo com Teixeira (2011), após a estrutura já finalizada, a ocorrência da ruptura 

pode ser de forma a apresentar deformações excessivas, ruptura global e ruptura dos 

elementos constituintes. Como a estrutura é uma combinação de elementos dependentes das 

tensões mobilizadas em cada um, a falha de qualquer elemento pode leva-la ao colapso. 

Os diferentes tipos de rupturas para cortinas podem ser observadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Tipos de ruptura em cortina atirantada: (a) Ruptura do tirante; (b) Insuficiência de 

ancoragem do bulbo; (c) Insuficiência da protensão no tirante; (d) Baixa rigidez flexural da 

cortina; (e) Ruptura por insuficiência do empuxo passivo; (f) Ruptura por rotação antes da 

colocação do primeiro nível de tirante; (g) Baixa capacidade de carga da fundação; (h) 

Ruptura por tombamento; (i) Ruptura por cisalhamento; (j) Ruptura global (MENDES, 2010). 
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2.2.3 Métodos de dimensionamento 

 

O dimensionamento apresentado será para o modo de ruptura externa e que a face da 

estrutura é considerada como a hipótese de uma laje cogumelo multi-apoiada (modos “h”,” i” 

e “j” da Figura 3). 

 

2.2.3.1 Cálculo de empuxos  

 

 O carregamento final, oriundo de escavações, atuante no elemento estrutural das 

contenções é, em geral, composto de três parcelas básicas: empuxo de terra, empuxo devido a 

sobrecargas externas e empuxo da água (Bowles, 1982). 

Define-se empuxo de terra como a força que uma massa de solo exerce sobre alguma 

estrutura que com ela esteja em contato. As primeiras teorias desenvolvidas sobre o assunto 

foram as de Coulomb (1776) e Rankine (1857) e até hoje têm sido usadas dentro de uma 

precisão aceitável. 

 O empuxo geralmente é calculado para uma faixa de largura unitária da estrutura de 

arrimo, não considerando as forças que atuariam sobre as superfícies laterais dessa faixa e 

pode ser divido em ativo e passivo, o que corresponde ao estado de deformação plana 

(Bowles, 1982). 

 O estado de repouso é a condição em que o solo se encontra sem qualquer deformação 

vertical ou horizontal. Nestas condições, a relação entre as tensões horizontal e vertical 

(efetivas) é denominada de K0 (Coeficiente de empuxo em repouso), e é definido pela 

Equação 1. 

'
'

0
v

hK



  

 

 No empuxo ativo a estrutura se desloca para fora do maciço. Neste caso, o solo sofre 

uma distensão ao reagir contra esta ação de afastamento do plano interno da estrutura de 

contenção, provocando na massa uma resistência ao longo do possível plano de 

escorregamento. No empuxo passivo a estrutura se desloca contra o maciço. O solo é 

comprimido pela estrutura, com uma reação ao arrastamento denominada resistência ao 

cisalhamento (Bowles, 1982). Tais empuxos podem ser observados na Figura 4.  

(01) 
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Figura 4 – Empuxo ativo e passivo. 

 

Em resumo, a variação do estado de tensões nos estados ativo e passivo, assim como 

em repouso, pode ser interpretado com o auxílio do traçado dos círculos de Mohr e da 

envoltória de resistência do material, como mostrado na Figura 5, onde o círculo 1 representa 

o estado de pressão em repouso (K0), o círculo 2 representa o estado de pressão ativa e o 

círculo 3 o estado de pressão passiva. 

 
Figura 5 – Estado de pressões nos estados ativo, passivo e em repouso. 

 

A mobilização da resistência do solo ao longo da superfície de ruptura (plano de 

ruptura) reduz a ação do terrapleno. Na Figura 6 observa-se que depois de determinada 

Empuxo Ativo 

Empuxo Passivo 

(1) (2) (3) 

Maciço 
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mobilização não ocorre variação do empuxo, pois a resistência ao cisalhamento já atingiu o 

valor máximo. Esta variação de solicitação no plano é decorrente, então, da capacidade que o 

solo tem de desenvolver, internamente, resistência ao cisalhamento (Bowles, 1982). 

 
Figura 6 – Deslocamentos devido aos empuxos ativo, passivo e em repouso. 

 

A uma profundidade z, a relação entre a pressão horizontal e a pressão vertical 

atuantes sobre a face vertical e a face horizontal, respectivamente, é definida a seguir. 

 

(i) Para empuxo ativo (Figura 3): 

'
'

v

ha
aK




  

Onde: 

Ka: coeficiente de empuxo ativo; 

'ha : tensão horizontal efetiva ativa; 

'v : tensão vertical efetiva. 

(ii) Para empuxo passivo (Figura 3): 

'
'

v

hp
pK




  

Onde: 

Kp: coeficiente de empuxo passivo; 

'hp : tensão horizontal efetiva passiva; 

(02) 

(03) 
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'v : tensão vertical efetiva. 

 

Rankine estudou o estado de tensão dentro de um maciço granular e não coesivo. Sua 

análise foi baseada na hipótese de que uma ligeira deformação do solo é suficiente para 

provocar uma total mobilização da resistência de atrito e produzir um “estado ativo” se o solo 

sofre uma expansão. E um “estado passivo” se o solo sofre uma compressão. 

De acordo com Mota (2008), quando o movimento da estrutura for o de afastar-se do 

solo haverá a mobilização das forças de atrito, e a superfície crítica é aproximadamente uma 

superfície plana a um ângulo de 45º + 2
 com o plano horizontal, tendo-se neste caso a 

condição de pressão de terra ativa. Por outro lado, se a estrutura é movida contra o solo, a 

cunha de ruptura pode ser aproximadamente uma superfície plana com um ângulo de 45º + 

2
 com a vertical. A pressão desenvolvida neste caso é denominada pressão de terra passiva. 

Sabendo que o critério de resistência ao cisalhamento de Mohr-Coulomb pode ser 

representado em termos de tensões principais σ1 e σ3 como mostram as equações abaixo. 

 

σ1 = σ3 Nϕ + 2 c Nϕ 

 

Onde: 

σ1 =	
	.( 	 	 	 )
( )

+ . .
( )

 

 

Nϕ = ( )
( )

, ou  

 

Nϕ = tan² 45	+ 	  

 

 

Para a condição ativa, a tensão vertical é a tensão principal maior (σ1) e a tensão 

horizontal corresponde a tensão principal menor (σ3), resultando assim na equação 8, para 

tensão horizontal ativa. 

 

σha = −  

 

(06) 

(07) 

(08) 

(05) 

(04) 
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Por outro lado, para a condição passiva, a tensão horizontal é a tensão principal maior 

(σ1) e a tensão vertical corresponde a tensão principal menor (σ3), resultando assim na 

equação 9, para tensão horizontal passiva. 

 

σhp = σv Nϕ + 2c. 푁휙 

 

Pela teoria de Rankine, para um solo não coesivo, vê-se que as tensões horizontais 

variam linearmente com a profundidade e os valores dos empuxos ativo e passivo, por 

unidade de largura, de uma estrutura de arrimo, de altura h, valem, portanto: 

 

(i) Caso ativo: 





N

v
h   

 

N
K a

1
  

 

2
1

AE aKH 2  

 

 

(ii) Caso passivo: 

 Nvh   

 

NK p   

 

pP KHE 2

2
1   

Sendo: 

Ka: Coeficiente de empuxo ativo; 

Kp: Coeficiente de empuxo passivo; 

 : Peso específico do solo; 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(09) 
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 : Ângulo de atrito do solo; 

AE : Força total do empuxo ativo; 

PE : Força total do empuxo passivo; 

N : Fator de fluxo, dado pela equação: 






  2º452  tgN  

No caso do empuxo ativo, a tendência da cunha de ruptura é de acompanhar o 

movimento desta com o afastamento, mas a resistência ao cisalhamento, desenvolvida ao 

longo do plano de ruptura, reduz esta ação de movimento, reduzindo também o esforço sobre 

o parâmetro vertical a um valor mínimo (Hachich, 1998). A distribuição do empuxo ativo em 

um maciço qualquer pode ser observada na Figura 7. 

 
Figura 7 – Distribuição do empuxo ativo. 

 

Para o caso passivo, a cunha de ruptura apresenta tendência de resistir ao movimento 

da estrutura ao longo de toda a superfície de ruptura devido a sua resistência interna ao 

cisalhamento. Isso porque o peso da cunha agindo sobre o parâmetro vertical somado a toda a 

resistência ao cisalhamento desenvolvida ao longo deste plano, resulta em uma maior 

componente horizontal. Assim, a ação do terrapleno sobre o parâmetro vertical aumenta 

(Hachich et al., 1998). A distribuição do empuxo passivo em um terrapleno qualquer pode ser 

observada na Figura 8. 

O ponto de aplicação do empuxo fica, portanto, situado a um terço da altura do muro, 

e a sua direção é paralela à superfície do maciço, independente do ângulo de atrito existente 

entre o muro e o maciço (Hachich et al., 1998). 

(16) 
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Figura 8 – Distribuição do empuxo passivo. 

 

2.2.3.2 Dimensionamento da cortina 

Após a determinação dos empuxos ativo e passivo e após adotar a profundidade do 

tirante, procede-se ao dimensionamento da cortina pelo equilíbrio de forças e momentos da 

estrutura. 

No caso da cortina será dimensionado o comprimento total da estrutura fazendo o 

equilíbrio de momentos na base ou na profundidade do tirante (momento devido ao empuxo 

ativo igual ao momento devido ao empuxo passivo), com isto determinamos a parcela de 

cortina por baixo do fundo da escavação (ficha) que reserve o empuxo passivo para equilibrar 

a estrutura. 

Finalmente, de posse do comprimento total da estrutura (cortina) é calculada a força 

no tirante pelo equilíbrio de forças horizontais (empuxo ativo igual ao empuxo passivo 

somado à força no tirante). O fator de segurança pode ser aplicado reduzindo o valor do 

Empuxo Passivo que esta como nossa resistência. 

 

2.2.3.3 Dimensionamento do tirante 

Os esforços solicitantes nos tirantes devem ser calculados considerando a 

deslocabilidade da estrutura de contenção, o número de níveis de tirantes e a sequência 

executiva. 

 A seção dos tirantes deve ser calculada a partir do esforço máximo a que ele é 

submetido, tomando-se como tensão admissível: 

a) No caso de tirantes permanentes (Equação 11): 

σadm = 
,

. 0,9 

 

(17) 
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b) No caso de tirantes provisórios (Equação 12):  

σadm = 
,

. 0,9 

Onde: 

훔adm: Tensão admissível 

fyk: Resistência característica do aço à tração 

Não se permitindo seções inferiores a 50 mm². 

 

2.2.3.4 Dimensionamento do bulbo de ancoragem 

A determinação do comprimento e seção transversal da ancoragem deve ser feita 

experimentalmente por meio dos ensaios básicos e de qualificação, sendo indicada para 

estimativas preliminares, as expressões: 

a) Resistência á tração (T) para solos arenosos (Equação 13): 

 

T = σ’z.U.LbKf 

Onde: 

훔’z: Tensão efetiva no ponto médio de ancoragem 

U: Perímetro médio da seção transversal de ancoragem 

Lb: Comprimento do trecho ancorado 

Kf: Coeficiente de ancoragem indicado na Tabela 1 

 

Tabela 1 - Valores de coeficiente de ancoragem (Kf), pela NBR 5629 (ABNT, 1996).  

Solo 
Compacidade 

Fofa Compacta Muito compacta 

Silte 0,1 0,4 1,0 

Areia fina 0,2 0,6 1,5 

Areia média 0,5 1,2 2,0 

Areia grossa e pedregulho 1,0 2,0 3,0 

 

b) Resistência à tração (T) para solos argilosos (Equação 14) 

 

T = α . U . Lb . Su 

 

 

(18) 

(19) 

(20) 
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Onde: 

α: Coeficiente redutor da resistência ao cisalhamento 

Su: Resistência ao cisalhamento não drenado do solo argiloso: 

i) Para Su ≤ 40 kPa, α = 0,75. 

ii) Para Su ≥ 100 kPa, α = 0,35. 

iii) Entre esses dois valores, interpolar linearmente. 

 

c) Ancoragem em rocha 

A resistência à tração (T) deve ser considerada o menor dos seguintes valores: 

i) 1/30 da resistência à compressão simples da rocha. 

ii) 1/30 da resistência à compressão simples da argamassa. 

 

d) Não aplicável 

i) Solos orgânicos moles; 

ii) Aterros ou solos coesivos, com N ≤ 4 do ensaio de SPT; 

iii) Aterros sanitários. 

 

2.3 SOLO GRAMPEADO 

 

O termo vem do inglês soil nailing e a técnica foi aprimorada na França, entre 1985 e 

1989, durante o Project National Clouterre, no entanto, não se atingiu um consenso. O 

método, representado na Figura 9, é menos dispendioso que a cortina atirantada já que usa 

tirantes passivos, ou seja, só atua quando o terreno movimenta-se (ABRAMENTO et al, 

1998).  

 
Figura 9 – Solo grampeado. 
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A técnica consiste na introdução de elementos semirrígidos resistentes à flexão 

composta, denominados grampos, que podem ser barras de aço, barras sintéticas de seção 

cilíndrica ou retangular, micro estacas, ou em casos especiais estacas. Os grampos, detalhados 

na Figura 10, são posicionados horizontalmente ou inclinados no maciço por processo de 

cravação (grampos cravados) ou injeção (grampos injetados) com o objetivo de introduzir 

esforços resistentes de tração e cisalhamento (ORTIGÃO, PALMEIRA e ZIRLIS, 1993). 

É aplicável apenas em solos firmes em razão de a terra escorrer por entre os grampos. 

A sequência de etapas inicia-se com o corte parcial, seguido da perfuração e inserção da barra 

de ferro. Centralizada no furo, é fixada pela injeção de nata de cimento e diferentemente das 

cortinas, a ancoragem é feita em toda a extensão do tirante passivo, e não apenas no bulbo de 

ancoragem (ABRAMENTO et al, 1998). 

O sucesso do solo grampeado está na qualidade das investigações geotécnicas e no 

acompanhamento e avaliação de desempenho da obra. Isto é, sondagens e ensaios de 

resistência dos solos, na fase de projeto, e nos ensaios de laboratório e de campo, na fase de 

obra (ENGESOL, 2014). 

 

 
Figura 10 – Detalhe dos grampos (ARAÚJO, 2005). 
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2.3.1 Processo construtivo 

 
O grampeamento é realizado na massa de solo à medida que a escavação é executada 

em etapas em geral de 1 a 2 m de profundidade, obtendo-se uma zona de solo reforçado que 

funcionará como suporte do material atrás sem reforço (SILVA, 1999).  

A execução inicia-se com o corte do solo na geometria de projeto, a não ser no caso de 

estabilização de taludes. Segue-se com a execução da primeira linha de grampos e aplicação 

de revestimento de concreto projetado, conforme apresentado na Figura 11.  

 
Figura 11 – Etapas do processo construtivo: Escavação, Perfuração, Instalação e Aplicação do 

Concreto Projetado (PALMENIRA, 1994). 

 

A execução dos grampos compreende basicamente cinco fases consecutivas. A saber: 

 

(i) Perfuração 

A perfuração é executada com a utilização de perfuratriz rotativa ou rotopercussiva 

com a introdução de brocas especiais de perfuração (tricones), que, dependendo da geologia 

local e estabilidade da perfuração, podem ser substituídos por tubos de revestimento dotados 

de uma ferramenta de corte na sua extremidade inferior. Simultaneamente à rotação da 

ferramenta de corte, é injetado pelo interior um fluido (água, bentonita) ou ar comprimido, o 

qual retorna à superfície pelo espaço anelar deixado entra a ferramenta de corte e o maciço 

(ENGESOL, 2014). 

 

(ii) Instalação do tubo manchete 

Trata-se da instalação do tubo de PVC rígido, dotado de válvulas “manchete” 

espaçadas, juntamente com a armadura longitudinal (ENGESOL, 2014). 
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(iii) Preenchimento da bainha 

Efetua-se a injeção da bainha, que é o preenchimento da perfuração com clada de 

cimento, de forma ascendente até extravasar pela boca do furo. Dependendo das condições 

locais, por vezes, torna-se necessário o preenchimento da perfuração com calda de cimento 

através da introdução dos tirantes (ENGESOL, 2014). 

 

(iv) Injeção da calda de cimento 

Após a conclusão de pega da calda de cimento injetado para a execução da bainha (em 

torno de 12 horas após a confecção da bainha), procede-se com a injeção do bulbo de 

ancoragem através de válvulas “manchete” com pressão e abosrção controladas em 

manômetros instalados na rede de injeção (ENGESOL, 2014). 

A introdução da calda de cimento é feita através de bomba de injeção, que conduz a 

calda por meio de mangueira e hastes de aço com um bico de injeção munido de perfurações 

laterais (obturador), o qual é posicionado em cada válvula “manchete” no sentido ascendente, 

conferindo ao fuste da estaca múltiplos bulbos fortemente comprimidos contra o solo, que 

aumentam significativamente a resistência por atrito lateral (ENGESOL, 2014). 

 

(v) Vedação da parte central do tubo manchete 

A vedação da parte central do tubo de injeção é feita através do preenchimento com 

calda de cimento ou argamassa depois de concluídas as injeções (ENGESOL, 2014). 

Em cada etapa, a altura máxima a escavar depende do tipo do terreno e da inclinação 

da fase de escavação, que deverá ser estável durante a fase crítica que ocorre entre a 

escavação, a instalação do grampo e a aplicação do concreto projetado. A Tabela 2 apresenta 

valores típicos de alturas de escavação para diferentes tipos de solos, apresentados por 

Clouterne (1991).  

 

Tabela 2 – Valores típicos de alturas de escavação para diferentes tipos de solos 

(CLOUTERNE, 1991). 

Solo Altura de escavação em cortes vertical (m) 

Silte 1,2 a 2,0 

Argila 1,5 (normalmente adensadas); 2,5 (pré-adensadas) 

Areia 1,2 (mediamente densa com cimentação); 1,5 (densa com cimentação); 2,0 (cimentada) 

Pedregulho 0,5 (com coesão aparente); 1,5 (cimentado) 
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2.3.2 Métodos de dimensionamento do solo grampeado 

 

No Brasil, apesar da grande divulgação e utilização do método, além dos inúmeros 

trabalhos publicados na área, não existe norma vigente para execução, dimensionamento ou 

controle de contenções em solo grampeado. Existem, no entanto, publicações de 

pesquisadores, que podem ser usadas como parâmetros de recomendações e critérios a serem 

adotados em projetos e ensaios “in situ” (TEIXEIRA, 2011). 

Cada elemento de reforço deverá ser competente para conter o solo adjacente em 

equilíbrio, e o conjunto deverá ser capaz de conter todos os possíveis planos de 

escorregamento profundos com segurança. Complementam ainda ressaltando que não são 

estes isoladamente os elementos que definirão o projeto. A experiência do executor, o 

acompanhamento da execução, a análise da instrumentação e os ensaios do solo, são 

condicionantes básicos na definição de um projeto (TEIXEIRA, 2011).  

Conforme Guimarães Filho (1994) apud Zirlis et al. (1999), considera-se que somente 

será possível compreender o mecanismo de trabalho do solo grampeado, e portanto 

perfeitamente equacioná-lo para as reais condições brasileiras, a partir da análise dos 

resultados de campo com ensaios da medição de tensões e deformação em todos os elementos 

que compõem o Solo Grampeado. 

 

2.3.2.1 Análise da transferência de carga em paredes de solo grampeado 

 

A escavação do solo é iniciada a partir da superfície do solo. Após o seu início, à 

medida que esta se prossegue, o solo se deforma lateralmente e novas superfícies potenciais 

de deslizamentos podem ocorrer, conforme Figura 12. Sendo assim, a cada fase de escavação 

uma camada de grampos, juntamente com uma face de concreto temporária, são instalados no 

solo. 

Para assegurar a estabilidade global, os grampos do solo devem se estender para além 

da superfície potencial de ruptura. 
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Figura 12 – Superfície potencial de ruptura (adaptado de LAZARTE et al., 2003). 

 

A situação mais crítica pode ocorrer durante a construção, quando a superfície de 

escavação permanece temporariamente sem suporte, ou seja, os grampos e o concreto 

projetado ainda não foram instalados no solo.  

 

2.3.2.2 Estados limites 

 

A análise e o dimensionamento do solo grampeado devem considerar duas condições limites 

distintas: Estado Limite Último e Estado Limite de Serviço. A saber: 

 

1) Estados Limites Últimos: Referem-se aos modos de ruptura ou colapso em que as cargas 

aplicadas introduzem tensões que são maiores que a resistência de todo o sistema ou 

componentes individuais, e a estrutura torna-se instável. São classificados em: 

a) Modos de ruptura externa; 

b) Modos de ruptura interna; 

c) Modos de ruptura da face. 

 

2) Estados Limites de Serviço: Referem-se às condições que não envolvem o colapso, mas 

prejudicam a operação normal e segura da estrutura. O principal Estado Limite de Serviço 

associado ao solo grampeado é a deformação excessiva. 

Escavação – Fase 1 

Escavação – Fase 2 

Escavação – Fase N 

Superfícies crítica de 
ruptura para a escavação 

Padrão de deflexão ao final 
de cada etapa da escavação 
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2.3.2.3 Modos de ruptura externa 

 
Modos de ruptura externos referem-se ao desenvolvimento de superfícies potenciais de 

ruptura que interceptam ou passam por trás da estrutura de contenção. Para esta análise, a 

parede de solo grampeado deve ser tratada como um todo. Os principais modos de ruptura 

para sistemas de solo grampeado estão representados na Figura 13. 

 

 
Figura 13 – Principais modos de ruptura para o sistema de solo grampeado: (a) Ruptura por 

estabilidade global; (b) Ruptura por deslizamento; (c) Ruptura por giro; (d) Arrancamento 

interface solo-grampo; (e) Arrancamento calda – barra de aço; (f) ruptura por tração barra de 

aço; (g) Ruptura por flexão e cortante do grampo; (h) Ruptura por flexão da face; (i) Ruptura 

por corte da face e (j) Ruptura na cabeça do grampo (LAZARTE et al., 2003). 
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3.3.2.3.1 Estabilidade Global 

 

(i)  Mecanismos de Resistência 

Conforme a Figura 12a, a superfície de ruptura passa por trás e por baixo do sistema 

de solo grampeado. 

 

(ii) Equilíbrio Limite na Análise da Estabilidade Global 

A estabilidade global das paredes de solo grampeado é comumente avaliada utilizando 

os princípios de Equilíbrio Limite bidimensionais, que são utilizados para as análises de 

estabilidade de taludes convencionais. Na análise de Equilíbrio Limite, a massa 

potencialmente deslizante é modelada como um bloco rígido, sendo assim, a força resultante 

ou o momento de equilíbrio é estabelecido, e um fator de segurança para a estabilidade é 

calculado. Assim como acontece para a análise da estabilidade de taludes tradicionais, várias 

superfícies potenciais de ruptura são avaliadas até que a superfície mais crítica seja obtida, ou 

seja, aquela que corresponde ao menor fator de segurança. 

O principal defeito dos métodos baseados em equilíbrio limite é que eles não fornecem 

uma previsão de deformações, nem consideram as deformações necessárias para mobilizar as 

forças de resistência no solo e no sistema de grampos. As estimativas de deformação podem 

ser obtidas usando técnicas numéricas (por exemplo, elementos finitos e métodos de 

diferenças finitas); no entanto, estes métodos são raramente utilizados na concepção das 

paredes de solo grampeado. Os métodos semi-empíricos baseados em experiências anteriores 

são mais comumente utilizados para avaliar as deformações. 

 

(iii)  Análise Simplificada da Estabilidade Global 

Para ilustrar os elementos de uma análise da estabilidade global para contenções com 

solo grampeado, um simples mecanismo de falha, com uma única cunha é mostrado na Figura 

14. 
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Figura 14 – Análise da estabilidade global para paredes em solo grampeado utilizando o 

mecanismo de ruptura com uma única cunha (LAZARTE et al., 2003). 

 

Onde: 

α: ângulo da parede com a vertical; 

β: ângulo de declividade; 

Φ’: ângulo de atrito interno efetivo; 

c': coesão efetiva do solo; 

ψ: inclinação do plano de ruptura; 

i: inclinação do grampo; 

Lf: comprimento do plano de ruptura; 

W: peso da massa deslizante; 

QT: sobrecarga; 

TEQ: força resultante dos grampos; 

NF: componente normal na superfície de ruptura; 

SF: força cortante na superfície de ruptura; 

RC: componente da coesão na força cortante (SF) e 

RΦ: componente de fricção na força cortante (SF). 
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As forças desestabilizadoras consistem nas componentes Peso (W) e Sobrecarga (QT). 

Já as forças de estabilização ao longo da superfície da falha consistem nas Forças Cortante 

(SF) e na Resultante dos grampos (TEQ). O fator de segurança contra falhas por ruptura global 

(FSG) é expresso como sendo a razão entre as forças resistentes e as forças atuantes, que 

atuam na tangente do plano de ruptura: 

FSG = 	 ç 	
	 ç 	

 

 

As forças Normal e Tangente ao plano de ruptura são:  

 

Σ Força Normal = (W + QT)cos ψ + TEQ cos(ψ – i) – Nf = 0 

 

Σ Força Tangente = (W + QT)sen ψ + TEQ sen(ψ – i) – Sf = 0 

 

Onde: 

SF = RC +RF = cm LS + NF tan Φm 

 

tan Φm = 
′
 

 

cm =  

 

e Φm é o ângulo de atrito mobilizado e cm é a coesão mobilizada.  

A análise simplificada apresentada acima considera apenas as forças de equilíbrio. 

Métodos de análise mais rigorosos permitem a análise considerando simultaneamente 

momentos e forças de equilíbrio. 

 

(iv) Procedimentos para análise da estabilidade global 

A análise da estabilidade global pode ser usada para completar uma (ou ambas) das 

seguintes tarefas relacionadas à análise de solo grampeado: 

1) Calcular o fator de segurança crítico (mínimo), FSG, para a massa de solo deslizante, 

ou; 

2) Determinar a força T necessária em todos os grampos, que irá render um fator de 

segurança pré-estabelecido contra a ruptura global. 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 
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Os fatores de segurança para a estabilidade global das paredes de solo grampeado são 

selecionados com base na natureza (ou seja, temporário ou permanente), uma condição de 

serviço (durante a construção e em serviço), e tipo de carga (cargas estáticas ou sísmicas). Em 

geral, os fatores de segurança mínimos recomendados para a estabilidade global para solos 

grampeados são comparáveis aos utilizados na estabilidade de taludes convencionais. 

 

2.3.2.3.2 Deslizamento 

 

A análise de estabilidade por deslizamento considera a capacidade da parede de solo 

grampeado para resistir ao deslizamento ao longo da base do sistema retido. As falhas por 

deslizamento podem ocorrer quando as pressões laterais de terra adicionais, mobilizadas pela 

escavação, excederem a resistência de deslizamento ao longo da base. 

Conceitos semelhantes aos usados para avaliar a estabilidade de deslizamento em 

estruturas de contenção, pode ser aplicado para avaliar a estabilidade por deslizamento em 

sistemas de solo grampeado. Mais uma vez, o sistema de solo grampeado é modelado como 

um bloco rígido, onde as forças de solo são aplicadas por trás da contenção. Nesse caso, 

supõe-se que os deslocamentos do bloco de solo ao longo da base da contenção são 

suficientemente grandes para mobilizar a pressão ativa atrás do bloco.  

O Fator de Segurança contra o deslizamento (FSSL) é calculado como a relação de 

forças horizontais resistentes e as forças horizontais atuantes: 

 

FSSL = ∑
∑

 

 

Onde:  

∑ Resistentes = cb BL + (W + QD + PA sen β) tan Φb 

 

∑ Atuantes = PA cos β 

 

O empuxo lateral ativo é definido através da Equação 6, definida na seção 3.2.7.1.1. 

Os termos apresentados nas equações anteriores e na Figura 15 são identificados a 

seguir: 

 

 

(27) 

(28) 

(29) 
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H = altura da contenção; 

ΔH = altura do talude do topo do solo grampeado; 

β = ângulo de inclinação da superfície; 

βeq = ângulo de inclinação equivalente; 

α = ângulo da parede com a vertical; 

θ = inclinação da face da parede a partir da horizontal (isto é, θ = α + 90º); 

cb = coesão do solo ao longo da base; 

BL = comprimento da superfície de ruptura horizontal onde cb atua efetivamente; 

W = peso da massa de solo; 

QD = porção permanente da sobrecarga aplicada QT; 

Φ’b: ângulo de atrito interno efetivo da base; 

Φ’: ângulo de atrito interno efetivo do solo atrás da parede; 

δ = ângulo de atrito da interface solo-muro; 

γ = peso unitário total da massa de solo; 

H1 = altura efetiva [H1 = H + (B + tan α) tan βeq]; e 

KA = coeficiente de empuxo ativo para o solo atrás do sistema de contenção. 

 

 
Figura 15 – Estabilidade por deslizamento (LAZARTE et al., 2003). 
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O coeficiente de empuxo ativo, KA, pode ser obtido usando a formulação derivada da 

teoria geral de Rankine, sendo que a Teoria de Rankine fornece, para solos em que o ângulo 

da parede de solo grampeado α < 8º e secos. O coeficiente de empuxo ativo é dado por: 

 

KA = cos β 	 ’		
’

 

 

Para o simples caso de uma parede vertical (isto é, α = 0 ou θ = 90º), seco, terreno 

horizontal (β = 0) atrás da contenção, e não há tensões cisalhantes na interface parede-solo 

(isto é, δ = 0), a teoria de Rankine fornece o coeficiente de empuxo ativo da seguinte forma: 

 

KA = tan² 45	 + 	 ’  

 

2.3.2.2.3 Capacidade de rolamento da fundação 

Apesar de não ser muito frequente, a capacidade de carga pode ser um problema 

quando uma parede de solo grampeado é escavada em solos finos e moles. Devido à parede de 

frente não estender abaixo da parte inferior da escavação (ao contrário estacas próximas em 

balanço ou muros atirantados), a carga desequilibrada, causada por escavações, pode fazer 

com que a parte inferior da escavação apresente falha na capacidade de suporte da fundação 

(Figura 16). 

 
FIGURA 16 - Análise de capacidade de carga (Elevação) (TERZAGHI et al., 1996). 

(30) 

(31) 
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Equações para avaliar a elevação potencial na parte inferior das escavações podem ser 

usadas para analisar este modo de falha. O fator de segurança contra a elevação (FSH) 

(TERZAGHI et al., 1996) é: 

FSH = 	

	 	
 

 

Onde esses termos e os termos da Figura 16 são definidos como: 

Su: resistência da parte não drenada do solo; 

Nc: fator capacidade de carga (Figura 16); 

: peso específico do solo atrás do muro; 

H: altura do muro; 

Heq: Altura equivalente do muro = H + H, com H sendo equivalente a sobrecarga; 

B’: largura de influência, B’ = Be/2, onde Be = largura da escavação. 

 

O fator de capacidade de carga deve ser adotado baseado nas condições existentes de 

geometria. Para escavações muito largas (típico caso de parede de solo grampeado), H/Be 

pode ser considerado, de forma conservadora, igual a zero. Para paredes mais longas, é 

conservador adotar Be/Le = 0 e Nc = 5,14. 

Quando um depósito subjacente à camada de solo mole, e que ocorre em uma 

profundidade DB < 0,71 Be abaixo do inferior da escavação, é encontrado (Figura 16b), B’ na 

equação 32 deve ser trocado por DB. Quando a largura da escavação é grande ou a 

contribuição da resistência de cisalhamento (i.e., Su H) fora do bloco de falha da largura B’ é 

desprezada, equação 32 apresenta, de forma conservadora, FSH = Nc/ Heq. Estas equações são 

conservadoras porque elas desprezam a contribuição do cisalhamento dos grampos que estão 

cruzados nas falhas das superfícies mostradas nas figuras 16a e 16b. 

Análises equivalentes de capacidade de carga também podem ser realizadas utilizando 

programas de análises de estabilidade da inclinação que consideram falhas das superfícies 

através da fundação, similar ao que é mostrado na figura 16. As análises de capacidade de 

carga não são usualmente necessárias para casos onde solos moles (ex., Su 25 (kPa) 500 psf) 

não estão presentes na base da escavação. Uma exceção para essa “regra geral do polegar” é 

quando grandes cargas são impostas atrás da parede de solo grampeado proposta. Para este 

caso, uma análise de capacidade de carga é recomendada independente das condições do solo. 

Fatores de segurança contra elevações para paredes de solos grampeados podem ser 

selecionados para ser consistente com os tipicamente utilizados para análises de elevação nas 

(32) 
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bases das escavações. Em geral, FSH pode ser adotado como 2,5 e 3 para paredes temporárias 

e permanentes, respectivamente. Como a grande maioria das paredes de solo grampeado não é 

construída em solos moles com finos, este modo de falha não é crítico para a maioria dos 

projetos de solo grampeado.  

 Durante a construção e após a conclusão, a parede de solo grampeado, juntamente com 

o solo, tende a se deslocarem para o exterior, sendo que a maior parte do movimento ocorre 

durante ou logo após a escavação do solo em frente à parede. A deformação pós-construção 

está relacionada ao relaxamento de tensões, que são causadas por aumentos moderados na 

força de tração. 

Deslocamentos horizontais máximos ocorrem no topo da parede e diminuem 

progressivamente em direção ao pé da parede. Em geral, deslocamentos horizontais e verticais 

do revestimento de concreto (concreto projetado) dependem dos seguintes fatores: 

i. altura da parede, H – a deformação aumenta linearmente com a altura; 

ii. geometria da parede; 

iii. tipo de solo ao redor dos grampos – solo mole permitirá maior deslocamento; 

iv. espaçamento entre os grampos; 

v. Fator de Segurança Global (FSG) – menores FSG’s estão associados à maior 

deformação; 

vi. relação entre o comprimento do grampo e a altura da parede – comprimentos 

menores do grampo em relação à altura da parede representam uma maior 

deformação horizontal; 

vii. inclinação dos grampos – grampos mais íngremes tendem a produzir maior 

deformação horizontal; 

viii. magnitude da sobrecarga. 

 

Dados empíricos mostram que, para paredes de solo grampeado, com relação L/H 

entre 0,7 e 1,0, carregamento desprezível e Fator Global de Segurança igual a 1,5, os 

deslocamentos máximos de longo prazo, horizontal e vertical na parte superior da parede, δH e 

δV, respectivamente, podem ser estimados como: 

δH = (δV / H)i * H 

 

Onde: 

(δV / H)i : razão que depende das condições do solo “i” indicados na Tabela 3; 

(33) 
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H: altura da parede. 

 A zona de influência (DDEF), onde a deformação do solo é perceptível é definida pela 

Equação 34 e representada na Figura 17. 

 

= 푐. (1 − tan훼) 

Onde: 

훼: ângulo da parede; 

c: coeficiente indicado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores para (δV / H)i e C em função das condições do solo (modificado de 

BYRNE et al., 1998). 

Variável Rocha alterada e 

solo resistente 

Solo arenoso Solo com grãos finos 

(argila ou silte) 

δH/H 

δV/H 

1 / 1000 1 / 500 1 / 333 

c 1,25 0,8 0,7 

 

 

(34) 

Grampos 

Estrutura 
existente 

Configuração inicial 

Padrão 
deformado 
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Figura 17 – Deformações em paredes de solo grampeado (modificado de BYRNE et al., 

1998). 

 

 O critério de deformação tolerável adotado é dependente do projeto e deve considerar 

não só a magnitude da deformação, mas também a extensão da área por trás da parede que 

pode ser afetada pelos deslocamentos. Como uma primeira estimativa, desvios horizontais 

superiores a 0,005.H durante a construção deve ser um motivo de preocupação. 

 O monitoramento dos deslocamentos após a construção das paredes de solo 

grampeado, indica que os movimentos tendem a continuar após a construção, às vezes até 6 

meses dependendo do tipo de solo. Tipicamente, a deformação pós-construção aumenta até 

15% das deformações observadas logo após a construção. Como resultado deste movimento, 

uma tensão adicional é desenvolvida nos grampos. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Obra estudada 

Este estudo será realizado considerando uma obra real que está localizada no Setor 

Marista, na cidade de Goiânia/GO, conforme Figura 18, na Rua 42, entre a Rua 09 e a Rua 15. 

O empreendimento Glam Terrasse consiste em um edifício residencial com 34 pavimentos e 2 

subsolos destinados às garagens. O terreno tem formato retangular (Figura 19) com largura de 

34,95m e comprimento de 48,28m, o que faz uma área de 1.687,39 m². 

 
Figura 18 – Localização da obra estudada (GOOGLE EARTH, 2005). 
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Figura 19 – Planta de situação da obra. 

 

Com uma escavação máxima para execução dos subsolos de 6,12 metros, a contenção 

foi executada em todo o perímetro do terreno. Para execução da contenção no limite do 

terreno, foram utilizados perfis “I” pranchados, cravados por meio de um “Bate-estacas”. De 

acordo com o projeto, o processo executivo da contenção foi definido para perfis metálicos de 

12 m de comprimento, com a ponta apoiada na cota -12,60 m, dotados de uma linha de 

grampos, sendo o primeiro subsolo localizado na cota – 3,06 m e o segundo subsolo 

localizado na cota – 6,12 m. 

Com base nos laudos de sondagem apresentados no Anexo A, distribuídos conforme 

Figura 20, verificou-se uma variação da profundidade do lençol freático entre 6,30 e 6,80 

metros em todo o trecho escavado. 
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Figura 20 – Localização dos furos de sondagem. 

 

3.2 Perfil do solo estudado 

A geometria de análise da contenção foi definida em função do tipo de solo e dividida 

em duas camadas de solo (Figura 21), conforme analisado através do ensaio do tipo “SPT”, e 

da profundidade a ser atingida pela escavação, sendo: 

1) De 0 a 6 metros de profundidade: material composto por argila arenosa de média a 

mole, apresentando um valor de SPT de 3 a 7. 

2) De 6 a 12 metros de profundidade: material composto por silte arenoso compacto, 

apresentando uma variação de SPT de 15 a 30. 

3) Profundidade do nível d’água: 6 metros. 
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‘  

Figura 21 – Geometria de análise da contenção. 

 

 A partir dessa divisão, definiram-se os parâmetros do solo de acordo com o 

apresentado por Junior (2007), para diversas faixas de NSPT, conforme apresentado na 

Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Construções 
vizinhas 

Solo 1 – Argila arenosa 
De média a mole 

(SPT médio entre 3 e 7) 

Solo 2 – Silte arenoso 
compacto 

(SPT médio entre 15 e 30) 

N.A. 
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Tabela 4 – Parâmetros do solo em análise (estimados de Junior, 2007). 

Parâmetros 

Solo 1 - Argila Arenosa 

(NSPT entre 3 e 7) 

Solo 2 - Silte Arenoso 

(NSPT entre 15 e 30) 

Intervalo Valor adotado Intervalo Valor adotado 

Peso específico natural (kN/m³) 17,0 a 18,0 17,5 20,0 20,0 

Peso específico saturado (kN/m³) 18,0 a 19,0 18,5 20,0 20,0 

Ângulo de atrito efetivo (º) 25 a 28 26,5 26 a 27 26,5 

Coesão efetiva (kN/m²) 0 a 5,0 2,5 20 a 30 25,0 

 

3.3 Dimensionamento da cortina com grampos 

3.3.1 Análise da cortina com grampos 

 Para realizar a análise da cortina com grampos, utilizou-se o software geotécnico 

GEO5. O conjunto de programas GEO5 foi projetado para resolver diversos problemas 

geotécnicos, incluindo problemas que envolvam contenções para escavações em geral.  

Os parâmetros do solo e a geometria de escavação, apresentados na seção 3.2, foram 

os dados de entrada no software GEO5, conforme apresentado nas Figuras 22 e Figura 23. O 

ângulo de atrito entre a estrutura e o solo foi estimado através da equação 35. 

 

δ = (2/3)*tan φ’ 

 

 
Figura 22 – Dados de entrada (Parâmetros do solo). 

(35) 
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Figura 23 – Dados de entrada (Geometria de escavação). 

 

Como sobrecarga, considerou-se uma carga de 20 kN/m², com o objetivo de 

representar tanto o fluxo de veículos que passam na via em frente ao terreno, quanto ás 

edificações vizinhas. 

 A partir de então, as análises foram divididas para os métodos de Rankine e Coulomb, 

considerando estacas pouco engastadas sem tirantes. Primeiramente, determinou-se a 

profundidade da ficha, ou seja, o comprimento da estaca que deverá ser inserida no solo, 

considerando o equilíbrio de forças e momentos na contenção. A Figura 24 e Figura 25 

apresentam os resultados utilizando os métodos de Rankine e Coulomb, respectivamente, para 

uma estaca pouco engastada e sem tirantes. 

 

q = 20 kN/m² 

Argila 

Silte 
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Figura 24 – Resultados para uma estaca pouco engastada sem tirantes, utilizando o Método de 

Rankine (a – Empuxo de terra resultante, b – Momento fletor e c – Esforço cortante). 

 

 
Figura 25 – Resultados para uma estaca pouco engastada sem tirantes, utilizando o Método de 

Coulomb (a – Empuxo de terra resultante, b – Momento fletor e c – Esforço cortante). 
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 Em uma segunda análise, foram acrescentados tirantes instalados a 1 m de 

profundidade e dispostos com um ângulo de 20º com a horizontal, conforme especificação do 

projeto. As Figuras 26 e 27 apresentam os resultados utilizando os métodos de Rankine e 

Coulomb, respectivamente, para uma estaca pouco engastada dotada de uma linha de tirantes 

a 1 metro de profundidade, considerando o equilíbrio de momentos para determinar a 

profundidade da ficha e equilíbrio de forças horizontais para determinar a força no tirante. 

 

 
Figura 26 – Estaca pouco engastada com tirantes, utilizando o Método de Rankine  

(a – Empuxo de terra resultante, b – Momento fletor e c – Esforço cortante). 
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Figura 27 – Estaca pouco engastada com tirantes, utilizando o Método de Coulomb. 

(a – Empuxo de terra resultante, b – Momento fletor e c – Esforço cortante). 

 

Por outro lado, foi feita uma análise manual do dimensionamento da contenção através 

das tensões ativa e passiva do solo aplicadas na estaca, determinou-se também os valores para 

o momento fletor máximo e para o esforço cortante máximo, para cada um dos casos em 

análise. Nessa etapa, a análise foi feita com o auxílio do software FTOOL.  

 O dimensionamento da cortina, considerando a profundidade da ficha e posteriormente 

o comprimento total da estaca a ser utilizada, foi realizado também através de cálculos 

manuais, considerando o somatório de forças horizontais e a igualdade entre momentos 

fletores. Nessa etapa, considerando a mesma geometria de escavação, utilizou-se uma barra 

bi-apoiada para analisar a condição da estaca sem tirantes, conforme a Figura 28a. Já para o 

caso da cortina com tirantes, utilizou-se uma barra com três apoios, com o objetivo de 

representar o mais próximo possível do que ocorre na realidade, conforme Figura 28b.  
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(a) Sem tirante 

 

(b) Com tirante 

Figura 28 – Tipos de apoio para os dois casos em análise. 

 

A partir de então, reuniu-se os resultados na Tabela 4, que apresenta os valores para os 

dois métodos utilizados (Rankine e Coulomb), considerando uma estaca pouco engastada para 

os dois casos analisados (com e sem tirantes). Para todas as análises realizadas, considerou-se 

um fator de segurança igual a 1,5. 

 

Tabela 4 – Comparação dos resultados (F.S. = 1,5). 

Método Estaca Comprimento da estaca (m) Cortante Máximo 
(kN/m) 

Momento Máximo 
(kN.m/m) 

Manual GEO5 FTOOL GEO5 FTOOL GEO5 
Rankine Sem tirantes 12,50 13,59 361,10 255,34 594,20 523,74 
Coulomb Sem tirantes 9,57 11,69 297,20 298,85 326,80 397,29 
Rankine Com tirantes 7,49 7,57 96,50 70,93 65,90 119,47 
Coulomb Com tirantes 6,89 7,04 103,40 63,20 62,20 92,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 m 

“y” m 

“y” m 

5 m 

1 m 
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3.3.2 Dimensionamento do perfil metálico 

 A partir dos carregamentos apresentados na Figura 29, dimensionou-se o perfil 

metálico capaz de resistir aos máximos esforços encontrados, considerando o método de 

Rankine com tirantes. Nessa etapa do dimensionamento, utilizou-se o software CYPECAD 

versão 2012. 

 

 
Figura 29 – Carregamentos considerando o método de Rankine com tirantes. 

 

Para o caso em análise, determinou-se o Perfil Tipo “I” 305x67 kg/m, representado na 

Figura 30 e suas características representadas na Tabela 5. 

 

37,07 kN/m 

57,31 kN/m 

44,77 kN/m 

4,56 kN/m 
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Figura 30 – Perfil metálico Tipo “I”. 

 

Tabela 5 – Características do perfil metálico. 

Perfil Massa Linear 
(kg/m) 

Área 
(cm²) 

Altura 
(mm) 

Alma Abas Eixo x-x Eixo y-y 

tw (mm) h (mm) tf 
(mm) 

bf 
(mm) Ix (cm4) Iy (cm4) 

I 305 x 67,0 67,0 85,4 305 14,40 271 17 136 11960 603,0 
 

 

3.3.3 Dimensionamento do grampo 

 O dimensionamento do grampo foi dividido em duas etapas: cálculo da área de aço do 

grampo e cálculo do comprimento total do grampo. 

 Na primeira etapa, a área de aço necessária para o grampo foi determinada a partir da 

força de tração encontrada no tirante, através do software GEO5, para o método de Rankine. 

A força de tração encontrada representa a capacidade que o grampo deve resistir, 

considerando todos os esforços aplicados. Sendo assim, o cálculo do diâmetro foi realizado 

através das seguintes equações: 

 

Área de aço = 
.

 

 

Área de aço = 
. ²

 

(EQUAÇÃO 35) 

(EQUAÇÃO 36) 



 
 

 
A. K. Mendonça 

46 Estudo comparativo de duas estruturas de contenção em uma obra em Goiânia/GO 

Onde: 

T: Força no tirante, kN/m; 

훼: Ângulo de inclinação do grampo com a horizontal, º; 

휎: Tensão de escoamento do aço CA50, 50 kPa; 

D: Diâmetro do grampo, cm; 

  

 Em um segundo momento, realizou-se o cálculo do diâmetro do grampo através da 

reação horizontal no apoio, que representa a força no grampo., utilizando também as equações 

35 e 36. A partir de então, reuniu-se os resultados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Resultados para o diâmetro do grampo. 

Método 
Força no grampo (kN/m) Diâmetro do grampo (cm) 

Manual GEO5 FTOOL Manual GEO5 FTOOL 

Rankine com tirante 77,68 75,55 51,50 1,36 1,34 1,11 

Coulomb com tirante 60,56 65,46 42,20 1,31 1,56 1,00 

 

 Para o dimensionamento do comprimento total do grampo, dividiu-se a barra em duas 

partes, conforme Figura 31, sendo que a primeira parte foi determinada através da geometria 

de posicionamento dos grampos, sendo igual a 2,75 metros. Já para a segunda parte do 

grampo, o dimensionamento foi feito com as seguintes equações: 

L = 
.
.( . )

 

휏 = (0,5. 푐) + 휎. (
2
3 . 푡푎푛∅) 

Onde: 

L: Comprimento da 2ª parte do grampo, m; 

T: Força que o grampo deve resistir, kN/m; 

훼: Ângulo entre o grampo e a horizontal, º; 

휏: Resistência ao cisalhamento entre solo-calda de cimento, kPa; 

c: Coesão do solo, kN/m²; 

휎: Tensão média na barra (considerando altura média), kN/m²; 

∅: Ângulo de atrito do solo, º; 

 

 

(EQUAÇÃO 37) 

(EQUAÇÃO 38) 
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Figura 31 – Divisão do grampo para dimensionamento. 

 

 Os resultados para o dimensionamento do comprimento do grampo estão 

representados na Tabela 6, considerando os dois métodos de cálculo e comparando os 

resultados para os cálculos manuais e através do software GEO5. 

 

Tabela 6 – Resultados para o comprimento do grampo. 

Método 
Força no grampo (kN/m) Comprimento do grampo (m) 

Manual GEO5 Manual GEO5 

Rankine com grampo 77,68 75,55 7,09 7,04 

Coulomb com grampo 60,56 65,46 6,26 5,94 

 

 Por fim, realizou-se uma análise considerando várias posições para o nível d’água para 

um sistema de contenção com as mesmas características apresentadas anteriormente, com o 

objetivo de comparar a geometria dos grampos a partir de situações prováveis de se ocorrer. 

Nessa etapa, utilizou-se o software GEO5 para se determinar a força no grampo e os 

resultados estão apresentados na Tabela 7. Nessa etapa, considerou-se que, para 

profundidades menores que 6 metros, o nível d’água permaneceu no nível de escavação, ou 

seja, considerou-se um sistema totalmente drenado da cortina. Considerou-se também um 

espaçamento de 1 metro para a disposição dos grampos. Os resultados também são 

apresentados nos Gráficos 1 e 2. 

 

T (kN/m) 

L1 
L2 
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Tabela 7 – Resultados da cortina com grampo, considerando uma variação no nível d’água. 
Posição do 

nível d’água 

Prof. da 

estaca (m) 

Mom. Máximo 

(kN.m/m) 

Cortante 

Máximo (kN/m) 

Força 

(kN/m) 

Diâmetro 

(cm/m) 

Comprimento 

(m) 

3,00 m 9,02 186,33 86,39 96,68 1,52 7,59 

4,00 m 8,32 148,03 75,86 84,16 1,42 7,26 

5,00 m 7,85 127,20 71,75 77,86 1,36 7,10 

6,00 m 7,57 119,47 70,93 75,55 1,34 7,04 

7,00 m 7,39 116,70 71,77 74,66 1,34 6,99 

8,00 m 7,38 116,73 71,77 74,67 1,34 6,99 

9,00 m 7,38 116,73 71,77 74,67 1,34 6,99 

 

 
Gráfico 1 – Resultados da cortina com grampo, considerando a geometria. 
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Gráfico 2 – Resultados da cortina com grampo, considerando os esforços. 

 

3.4 Dimensionamento do solo grampeado 

Baseado no perfil apresentado anteriormente realizou-se uma análise considerando o 

uso de uma estrutura de contenção utilizando o método do solo grampeado. O 

dimensionamento foi realizado considerando modos de ruptura externos, tratando a parede de 

solo grampeado como um todo.  

A técnica de solo grampeado foi dimensionada utilizando apenas uma face de concreto 

projetado, com o objetivo de proteger a face do talude e unificar o trabalho dos grampos. Tal 

método exclui a necessidade da utilização de uma cortina em perfis metálicos.  

Em uma primeira análise, realizou-se a verificação quanto à estabilidade em cunha 

através de cálculos manuais conforme descrito na seção 3.3.2.3.1, determinando a força que 

deve ser resistida pelo grampo, considerando as características geométricas apresentadas na 

seção 3.2 e 9 grampos dispostos verticalmente na contenção. Para esse caso, determinou-se 

que a força resistente dos grampos deve ser superior a 216,57 kN/m, considerando um 

espaçamento igual a 1 metro, ou seja, cada grampo deverá resistir a uma força de 24,06 kN/m. 

Posteriormente, realizou-se a verificação quanto ao deslizamento, conforme item 

3.3.2.3.2, determinando assim o comprimento mínimo para os grampos. Nessa etapa, 

determinou-se que o comprimento de cada grampo deve ser superior a 6,17 m. 

A análise para solo grampeado também foi realizada através do software GEO5, 

considerando as mesmas características geométricas da escavação e um fator de segurança 
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superior a 1,5. Nessa etapa, também foram considerados 9 grampos com comprimento total de 

10 metros, dispostos com uma inclinação de 20º com a horizontal e espaçados verticalmente 

50 cm entre si, conforme Figura 32. 

 

 
Figura 32 – Disposição dos grampos. 

 

 A partir dessa análise, concluiu-se que a força de resistência nos grampos é igual a 

74,91 kN/m, o que resultou em um fator de segurança igual a 1,79. Sendo assim, 

dimensionou-se o grampo considerando a tensão de escoamento do aço CA-50 resultando em 

grampos com seção de 1,34 cm². 

Da mesma forma em que foi feita a análise para a cortina com grampos, realizou-se 

uma análise considerando várias posições para o nível d’água, com o objetivo de simular 

situações prováveis de se ocorrer no dia a dia. Mais uma vez, utilizou-se o software GEO5 

para se determinar a força nos grampo e os resultados estão apresentados na Tabela 8, 

adotando um espaçamento de 1 metro transversal ao muro, para disposição dos grampos. 

Nessa etapa, considerou-se também que o nível d’água permaneceu no nível de escavação 

para profundidades menores que 6 metros (considerou-se um sistema de drenagem pré-

existente na cortina). Os resultados também são apresentados nos gráficos 3 e 4. 
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Tabela 8 – Resultados dos grampos considerando uma variação no nível d’água. 

Posição do nível 
d’água 

Força (kN/m) Comprimento (m) F.S. 
COMUM AOS DOIS 

CASOS Manual GEO 5 Manual GEO 5 

3,00 m 70,44 55,63 6,87 6,41 1,48 
4,00 m 54,26 48,57 6,37 6,17 1,46 
5,00 m 37,92 41,90 5,78 5,93 1,43 
6,00 m 41,96 39,42 5,93 5,84 1,42 
7,00 m 41,96 39,42 5,93 5,84 1,43 
8,00 m 41,96 39,42 5,93 5,84 1,42 
9,00 m 41,96 39,42 5,93 5,84 1,42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Resultados para o solo grampeado, considerando a geometria dos grampos. 
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Gráfico 4 – Resultados para o solo grampeado, considerando os esforços dos grampos. 

 

3.5 Comparação dos tipos de contenção estudados 

Por fim, através dos resultados obtidos com o estudo e os dados reais da execução, 

obtidos através dos projetos fornecidos pela empresa, realizou-se uma comparação entre as 

técnicas de execução da contenção em termos de volume total de aço utilizado, 

posteriormente, em termos de custo final, considerando o preço médio de mercado do m³ de 

aço CA-50. 

Para o caso da contenção executada através de cortina com grampos, o consumo de 

aço, considerando o perfil metálico e o grampo, foi igual a 0,065 m³ a cada metro. Já para o 

caso da técnica de solo grampeado, o consumo de aço considerando os grampos, foi igual a 

0,013 m³ a cada metro.  

Sendo assim, considerando um preço médio de mercado para o aço CA-50 igual a 

R$22.571,71 por m³, conclui-se que a técnica de contenção utilizando cortina com grampos 

apresenta um custo de aço de aproximadamente R$ 1.467,20 por metro, enquanto a técnica do 

solo grampeado apresenta um custo aproximado de R$ 293,43 por metro, um custo cerca de 

80% mais barato que a técnica da cortina com grampos. 
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4 CONCLUSÕES 

Com relação aos parâmetros do solo, a forma utilizada para determinação dos 

parâmetros não é muito aconselhável, uma vez que os resultados obtidos com o 

dimensionamento do projeto são bastante diferentes do projeto executado. Sendo assim, pode-

se concluir que as tabelas empíricas usadas não representam necessariamente o solo estudado. 

Com relação à aplicação do método de equilíbrio limite, conclui-se que tanto o cálculo 

manual, quanto o cálculo utilizando o software GEO5 se mostraram coerentes e com 

resultados próximos, tanto para cortina com grampos como para solo grampeado. 

Com base na análise preliminar considerando parâmetros econômicos, o solo 

grampeado se mostra como a melhor alternativa, tanto técnica quanto econômica, pois 

apresenta fator de segurança similar ao outro sistema, com um consumo de aço por metro 

menor quando comparado ao outro sistema. Porém, ainda faltaria verificar em termos de 

deformação horizontal, uma vez que isso altera a funcionalidade e a segurança da contenção. 

Em conclusão final, o dimensionamento em solo grampeado se mostra como uma 

alternativa interessante, porém, a tradição local ainda é de utilizar cortina com tirantes. Sendo 

assim, precisa-se de mais estudos sobre deformabilidade e estudos práticos em campo 

(monitoramento do solo grampeado) com o objetivo de se consolidar mais a técnica de solo 

grampeado. 
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ANEXO A – RELATÓRIO DE SONDAGEM DA OBRA ANALISADA 

 

 

Obra: Residencial 

End.: R. 42 com R. 09, qd. H22, lt. 16, 17 e 18, 

Setor Marista, Goiânia – Go. 
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Figura A.1. Relatório de sondagem referente ao SP 01. 
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FIGURA A.2. Relatório de sondagem referente ao SP 02. 
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FIGURA A.3. Relatório de sondagem referente ao SP 03A. 
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FIGURA A.4. Relatório de sondagem referente ao SP 04A. 
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FIGURA A.5. Relatório de sondagem referente ao SP 05. 
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FIGURA A.6. Relatório de sondagem referente ao SP 06. 

 

 


